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NIN 

KUPONU 
No.: 14 

Bu Kuponu Kesip 
Saklayınız. 

-----· '1 
Müddeiumumi, içlerinde 

Olmak 
•• 
Uzere 36 

Şeyh Esat, 
Kişinin, 

Saffet 
idamını 

Ve İbrahim Hocalar 
Talep Etmiştir 

• 
iddianameyi Dinlerlerken Sap Sarı Kesildiler 

Müdafaalar Kısmen Yapıldı 
Kısmen Talik Edildi 

Sabahtan Akşa~a Kadar Altmış Kişi Dinlenecektir 
lz.nir, 25 (H.M.)- Beklenen l lllll 

::-- teldi : Tilrk zabitini fehit 
en haydutlar adaletin, hak

~da iatediji cezaya ifittiler. 
alcat DiYam harp reisi, brfı

llıacla tibiyen Ye aararan 
~~ kalplerine bir damla 

-tii oeı;u iddianamedir, karar 
, dedi. 

' Don ( Men!en ) de ha14t 
llllatat tekilde baflallllfb: 

.. 
T &ID 1&at ikide askeri kq-J • altında bet kişilik bir kafile 

L_da mevkuf bulunan 99 lrifiye daha belirdi. Bunlar Yak' anm 
.._ olmalan emri verildi, asıl failleri idi ve diğer maz
~ zaten bu emri bek- nunlardan ayn olırak mevkuf 
'1 dı, chtan çıktılar ve bulunduktan adliye binuından 

llra llinglllll askerin nezareti d 
.ıt.nda cliftDI harp binuma ıctiriliyor u. 
lelcliler. Divam harp biu11111a 6ntbı-

'fa de bir otomobil durdu, içinde 
Aradan bet dakika ıeçti, ıeyh Eaat Ef. Yarda. Aakeri 

lene alhl,nlll askerin nezareti revirden yilrlmeaıesi için oto.., 

mobil i!e, fakat bittabi yine 
1 

muhafaza albnda getiriliyordu. 
Kendisile bu dakikada eli· 

vanı harbin içine penlerin 
adedi 105 i bulr.11Ufhı. ,,. 

Divanı harp binasının dahi. 
linde de inzibati tedbirleı abn
mışb. Emir zabiti maznunlara 
yerlerini gaıteriyordu. 

Sonra hepsinin etrafım alln
glilO uker çerçiveliyordu. • Tabur inıamı lbrabim boca 
kendili;inden bir undalyeye 
yerleşti, fakat bu hareketi einlr 
zabitinin nazarı dikkatini cel
betti, başka bir yer ıöatererek: 

- lbrahim hoca 6ne buyur 
dedi. 

İbrahim hoca 6ne İeçti. 
Çok endifeli ılrtbıOyordu, re
isin bir sualine bq cevap ye

[Devamı 3 GncG Sayfadadır] -
Agopgan Hanı Mes'ul/erinden ikisi Talılige Edildi 

Hanın içi Kokudan Oturulmaz 
Halde Olmasına Rağmen Ortada 
Alakadar Olan Kimse Yoktur 

Agopyan ham faciasma 1 
lebebiyet veren filim komis
Joncularmdan Yorgi l.telyanoı 
Be çırak Yani tahliye edilmif, t::z Emil l.telyanoa mevkuf 

lfbr. 
Betind mGatantik Cemal 

Nadir Bey tahkikata ve iatic
~ bıtJ•m•ıbr. Facianın 
adlı aafhua bu merkezdedir. 
ı.~ bir mubarririmiz Agopyan 
.._ ile 6lil ve yaraldann 
laaldedildiji Senjorj hastanesini 
~ alAkadar belediye ve ııh
.. ,.. dairelerini dolqmışbr. 

Hanın Vaziyeti 
Malam olduğu Gzere han 

4&rt lhdenberi mlifterilerine 
~kbr. ~n banda miıbim 

tahribat yoktur. Bötiln 
...._ Ye ziyan 2 bin liraya 
leçıııe~ektedir. Bu zarar da 
rnaından değil, etfaiyenin 
-nc:aa ve Air alitmdan doğan 
~ tefek çerçive ve cam 
L~IDaauıdandır. Handa henGz 
-sucu ve atar ıaz kokusu 
~· D6rdOncil kata kadar 

Pli yutarak çıkbktan 8:';- tutan taciri lsmail Ziya 
\ le ı&ilttlk. Odada pa 

içinde ota: ·"'anın zararlı oldaia •igl•-~ 
a"ı oe bunu Migliqen /.,.mı z,., ı. , 

dalra bopcu ve keaı.. · a kAtıtlar bile ıuua t..U. up 
halde devam etmektedir. Para ' iMi keailmiftir. 
kuaa içı \!e !ı.Ltli bulWWI ( Dnwa 2 iMi ..,ıam1111a J 

Güzellik Bugünün· Meselelerinden 
Münakaşalarına----------. ---------11 
Dair Müskirat inhisarı Dev-

Bu.aeneki g6zcllik müsaba
k-eı .. yli dedikoduyu davet 

etd- En ufak itl~ri milli bir 
mesele haline koymak zafı, 
Amapa ı&zellik müsabakasına 
ipak edecek Türk ıüzelinin 
seçilmesini de milli bir mesele 
heline getirdi. 

Tlb'kiye ılbellik kıraliçesi 
u.tpaap edilen Nqide H. Tür-
kiye pıelini temsil edemez, 
et.diler, zaten muallim olduğu 
iga m&ubakaya da iştirak 
.a\eınez, diye iddia ettiler. 

iz bltiln bu iddialara, ve 
meseleyi izam edenlerin 

'4fli lanna hayret etmekle 
.,. 1 

iktifa ettik. Fakat git ~de iş 
haldkaten milli bir mesele ha
lini aldığı için biz de bir iki 
saz 13ylemek istiyoruz. 

(Devamı 6 met sayfada) 

Şeker Davası 
Şeker ve traktörler bak

landaki neşriyatımızdan dolayı 
açılan &avamn tafsilib ikinci 
aa~. LGtfen oraya 
mlirac:iif ediniz. 

i Jete Ne Veriyor? 

işlerine düzen vermek icap ettiği anlaşılan Miiskirat 
lnlıisar idaresi merkezi 

Milskirat inhisar id..-eai neticeyi vermittir: 
nuıl teıekkW etti ve bup HOktmet mo.ldrab W.i111:a 
ne haldedir? aldıktan aonra ifletmeeiai Wr 

Bu sualin cevabım bulmak arabk Lehli bir firkete .... 
Gzere yapbğımız tetkikat ıu ( Onama 4 lüncl sayfada J 

=------------=ı--c-.--.----------------------
Ramazan Ve Bu/ıran 

- Ben top attım, yahu, l»en L. 



.;' 2 Sayfa - • I Kanunusanı 

A 

GününTari 

ol Vergisi Ve 
alkın Fikri 

Hicaz la 
Yaptığım z 

Şe er Ve Traktör Davaları Yürüyor gopgan 
Hanz 

Zabı a Vak'al 
Ankaradan gelen haberlere 

8re bükuınct yol parasını mü
• miktarda indirmiye karar 

\T rmlştir. Bunun için de bir ka
~u.a ayihaın hazırlandığı anlaşıl

ktadır. Halkı çok yakından 
ikadar eden bu meseleye dair 

fikri ~unlardır: 
! Abdullah Ef. (Sirkeci, HU

avendigar caddesi 51) 
- Hükumet yol parasını 

"rir e çok mcmnl\n olurum. 

} Jf 
I Ahmet Ef. ( Sirkeci, Mura-
diy caddesi 9 ) 

- Birader, yol p rasmın 
iraz indirilmesinden kim 
emnun olmaz ? 

* Kerim Ef. (Sirkeci, Muradi-
ye, 13) 

- Yol parası biraz fazladır, 
· ı · dirllirse çOk iyi olur:. 

'f 
Petro Ef. (Sirkeci Sanayi 

b&nkası 'karşı ınd 1) 
. - Gazeteler yazıyor; Yol 

ası biraz indirilecekmiş, 
Allah hükümettcn razı 

' 
1 Osman Ef. ( Gedikpaşada, 

thlmyn 8) 
- Ben dört nüfusa bak~o

Hnftada kazandığım ise 
· dır. Benim i_çin senede 

DO lira yol parifsı Fazladır. 
ttü~met bu vergiyi indirir e 

mnwı olurum. 

Filip Efendi (Bebek, 1 irah 
·cacıae51", 43) 

- Yol vergisini ~zalbrsa 
liUJı[ü:" EIJıet ne iyi eder. lnşallnh 

dis tahakkuk eder de 
de, ben de 

• • ec ısı 
atta Toplanmak İçin 
Sebep Gösteriyor? 

nbul şehir meclisi şu
tekrnr toplanacaktır. 

- gö. tüğüm ·· z b zı azalar 
şu tekliflerde hulu

caklardır: 
l - Sehrin her tarafa ny
anmak i~n her ~re lamb 

e> ~ak, bu lambaların para-
. kete taksitlerle öde-

2 - Şehrin umumi planını 
yapm k, ticaret, n yi 

eğlence yerlerini tayin 
t: ek. 

3 - Et'f aiyeyi muhakkak as
tinnek. 

l 

- Nezaf.et .işini halletmek 
• ~in yollarını yavaş ya

lt olarak yapmak. 

Son Posta' nın 

Misak 
Mütekabil Emniyet 
Üzerine Aktolunmuştur, 
Yakına Teati Edilecek 

Hicaz kır;lılbnissüut ile 
aramızda bir misak imıalan
m~tır. Misakın şekli şudur: 

Madde 1 - Hicaz ve Necit 
ve mülhakah kırallığının tam 
ve mutfak isti~lalini kabul 
eden Türkiye Cümhuriyeti ile 
Hicaz kırnlhğı arasında daimi 
bir sulh ve süldin kabul edil
miştir. Bu sulhu hiçbir şey 

bozamıyacaktır. 
Madde 2 - İki hükiımet 

mer'i olan hukuku düvel ah
amına tevfikan siyasi alakal r 

tesis edecektir. 
Madde 3 - Her iki hüku

met yekdiğerinin topraklarmda 
bulunan, tebeasına gerek seya
hat işlerinde ve gerekse adli 
muamelelerinde ilçiincü bir 
devlete daha yapılamıyacak 
derecede teshilat gösterecek
lerdir. 

Madde 4 - Her iki devlet 
aralannda ticaret ve konso· 
fosluk muahedeleri yapacak
lardır. 

M dde 5 - Bu muahede 
Türkçe ve Arapça olnrak iki 
nü ha tanzim edilmiş olup 
sür ti milmküne ile AnkaTada 
teati edilecek ve bu tarihten 
mer'i olacakhr. Bu muahede 
Mekl .. ede iki nüsha olarak tnn
zim edilmiştir. 
TQrk"yc CQınhur,lycU Hlcax hükllmctl 

Hicu aıümculli Hnrlclyc vcxirl 
Abdülgani Sünni Fuat tiam:za 
lbnissüut bu muahedenin altına: 

"Ben bu şerefli uyuşmanın 
altına bizzat mührümü koy
makla mer'iyetini kabul ve 
ta hhüt ediyorum. Bu muahe
de kasrımızda 1349 Recebinin 
ilk günü ve 21 teşrinisani 930 
da yazılmıştır • ,, ibaresini 
yazmıştır. 

Seyyar Esnafın 
Kazanç Vergileri 

Defterdarlık bütün seyyar 
esn f iç.in 931 senesinde tarh 
edeceği vergilere esas olmak 
üzere belediye ikhsat müdür
lüğünden bunların kazançları· 
m sormuştur. Bu ıkazançlar 
üzerinden vergi hırhedilecek
tir. 

• 

V Si 
Şeker e traktör meseleleri 

halckmdaki neşriyabmızı takip 
eden karilerimzi, bu münase
betle gazetemiz aleyhine açılan 
bir davadan da haberdardır
lar. Bu davayı açan Rüştü 
zade Hayri Beydir. Hayri Bey, 
Alpullu şeker fabrikasının 
murahhas azası ve müeessese
nin müdürüdür. Şeker ve 
traktör yazılarında ismi geç
tiği içiô bu davaya kıyam 
etmiştir ve tamam ( 20 ) bin 
adet Türk lirası manevi zarar 
istemi.ştir. Geçen celsede 
o safhası sukut eden bu dava
nın şimdi cezaya d ir olan 
kısmı rü'yet ediliyor~ 

Maznun nıevkiinde arkadaş-
larımızdan M. Zekeriya, mes'ul 
müdürümüz Selim Rngıp Bey
ler bulunuyordu. Dün Hayri 
Beyin vekili Sadettin Ferit :ve 
Salih Zühtü Beyler, bu nokt,-
dan mütalealarmı teşrih ettiler. 

Daha evvel, müddeiumumi 
Ktımil B. , Matbuat kanununun 
(11) nci maddesi detaletilc 
480 nci m ddeye gör.e tecziye
mizi istedi ve Sadettin Ferit 
B. traktör meselesine ait 
olan kısmı, Salih Zühtil B. de 
~eker meselesine müteallik 
olan iddialarını anlatblar. 

Sadettin Ferit B. , kanuni 
hakkına istinaden ve peşınen 
dedi ki: 

- Kendilerine, iddialannı 
ispat hakkım vermiyoruz. 
Çünkü bu suretle iş uzar. 

Bundan sonra da ''SON 
POSTA " nın bu neşri 
yata ait ve kendisince 
ttıühim gördüğü muhtelif nüs
halarını okudu, karikı;ıtürleri 
mevzubabis etti. 

Bu yazılarda, traktör değiş
tirmek için hazinenin ihtiyar 
etmek mecburiyetinde kalacağı 
milyonlarca lira feda!mrlık an
latı!ıyor tasarrufa karar 
:verilen bu zamanda yem trak
tör almak istemekteki hata 
kaydediliyor ve netice olar:ık 
deniliyordu ki : 

" - Eğer memleket için bir 
traktör tipi kullaml:lcak ise 
bunun, kömürlerimizden azami 
istifade temin edebilmek surc
tile (gazojenli) traktör olar k 
kabul edilmesi lazımdır ... 

esinıli Hikayesi: 

1 Hasan 8. ( Cumhuriyet gazetesinde ) 

Davulumun ipi s"lrı, 

'l : H:ısan B. ( Vakıt gazetesinde ~ 
Davulumun ipi aldır, 

Güzellere atbn zarı; Y zdıklann hep mavnldır, 

z 
"SON POSTA,, nm muarız

ları, meseleyi bu noktadan 
mütalea etmek istemiyor, sa
dece: 

- Bu bir kanun işidir, pek 
aklımız ermezi şeklinde müta
lea yürütüyorlar, bir sistem 
kanunlaşbrılınca mevzu bahis 
edilemezmiş gibi fikir ser-
dediyor, ndeta: 

- Bu işten hükumet te, 
çiftçi de kar etmişlerdir! de
mek istiyorlardı. Sadettin Fe
rit B. mütnleasmı bitirdi. Söz 
şeker meselesini teşrih vazife
sini üzerine alan Salih Zeki 
Beye verildi. Bu zat dedi ki: 

._ :Şeker meselesi ayyen 
bir kanuna bağlıdır. Bu ka
nun mucibince, herkes şeker 
sanayii tesis edebilir. Hayri 
B. 'Ve arkadaşlan böy1e bir 
eser viicuda getirmişlerse ne 
kabahetleri ardır?. 

Hem beş sene gibi; kısa bir 
müddet zarfında beynelmilel 
bir şöhret kazanan bu tat, 
bu neşriyattan müteessir ol
muştur. 

" SON POSJA,, , neşriyatı 
ile müekkilimin kac!rü haysiye
tini rencide etmiş, halk naza
rmda aleyhine efret uyanaır
mı,Ştır. 

Söylediği sözler era-
smdaki azim tezat ~ertaraf, 
bu zat da Sadettin Ferit B. 
gibi taknin olunmuş bir vazi
yetin münakaşası ağza alınmaz, 
alınamazmış gibi beyanı müta
la el-n;ıiş, vadimiz hitafına hiç 
bir vesika neşredemediği'mizi 
söylemiş ve mP..znun mcvki
inde bulunan arkadaşlarımız 
hakkında ceza t-ahidini iste
mi tir. 

Davanın bu kısmı burada 
bitmiştir. 

Arkadaşımız M. Zehcriya ve 
Selim Ragıp Beyler müdafaa
hınnı hazırlamak ve ikisi <de 
başka yerlerde meşgul bulunan 
vekil.eri İrfan Emin ve Vasfi 
Raşit Beylerin de müdafaaya 
iştirakleri için istimhal etmiş
lcTdir. r,~ulw.keme, bu talep 
üzerine 8 şubat öğleden son
raya talik olunmuştur. 

Faciası 
Son günlerde hırsıilık v 

aları çoğalmışbr. Polis bu 
sele ile meşgul olmaktadır 
cümleden olarak sivil me 

Mes'ullerin İkisi Tah- lar, geceleri dcvrive geze 

kikat Neticesinde lcrdir. 
)$.. 

Serbes Bırakıldı Boyacı köyde oturan Di 

( B ile arkadaşı Hristo Lo 
aş tarafı _ı .!nci sayfamızda) biranesinde rakı içmişler. 

Bir Zahn ~ayetleri lerine giderlerken Dlınitri 
İsmail Ziya B~~- bize şun- gelip bir el t banca at 

~nn anlnttı: Fakat çıkan kurşun Hrist 
-Halazademi faciada kaybet- bacağına saplanmıştır. Di 

tim, pek müteessirim. Şimdi yakalanmışbr. 
han açıldı. Yaz.ıhanelerimize * 
geldik. Fakat yarım saatten Hafız Rıdvan ve Kazı Ol 

fazla oturmak imkanı yoktur. ler Ağahamamında Leman 
Hala gördüğünüz gibi müthiş Lütfiye Hanımların evl 
bir gaz intişar ediyor. Baş ~itmişler, eğleniyorlarmış. 
ağrısile lcendimizi sokağa atı- Bu sırada gelen Niya%İ 
yoruz. Ne belediyeden ve ne de min-:fe biri, iddiaya göre, 
sıhhiyeden bir doktor gelip bu rup dururken Rıdvan Ef, 
hadiseyi tetkike lüzum gör- bıçakla yaralamış ve kaçtnı 
milyor. Hala karşımızdaki ha- :Aynca evin sahipleri ha 
mn albnda filim depolan var. da da tahkikata 'başlanmışt 
Arkamız.da benzin ve gaz Küfi gelmez diye İngiliz hn 
ambarlan var. Son felaketin nesinden de yedek aldır 
bir dersi ibret olacağını boşuna Bütün hastaları bedava te 
ümit etmişiz. Sonra belediye ve ettik. Hepsi de vaziyetlerin 
sıhhiye müdüriyeti hastaneleri memnundurlar. Biz insani 
kontrol etmiyor. Fada gecesi zifemiz.i yapbk. Kuru ıbit 
Senjorjta oksijen yoktu. Ha- şekkUr bile görmek şo 
riçten doktor Nazım Bekir dursun, serzeniş ve itaba 
Bey vo:ısıtasile kendim tedarik ruz kaldık, bundan müteess:r 
ettir ı 1

• Alakadarların Vaziy 
Oksijen Meselesi Sonra Sıhhiye miidürU 

Senjorj hastanesinde beş Rıza Beyi gördük. Hiçbir 
yaralıdan Kadir Ağanın yara- kika boş zamanı olmadı 
lan kısmen kapnnmıştır. Ayşe söyliyen bu zat: 
Hanımın . vehameti ~e,,·am - Y-me bir protestoya 
etmektedır. Ya~ıl"n ront~~n ruz kaldık. Ona cevap b. 
muayenesinde üst çen:sın:n hyoruz. Zaman geçirmek i.S 
y~kaz:ı t.arafından. kırıldıgı go- ' mem, demekle meşguldü. 
rulmüwştur. Nadıre J:lanımı~ biye ıLüdüri"" ğiln hususi h 
yuttugu gazdan mutevellıt nelere vazife ve v · 
hastalıŞıd.a devam ediyor. sordu.c:. 

SenJOrJ hastanesi Avustur- _ Senjcrj hastaneni l1. 
yahlarındır. 90 yatağı vardır. kında tahkikat 
Bunlardan 10 yatak meccanen yapac 
fakirlere tahsis edilmiştir. Olabilir ya, o gece oldU 
Diğerleri de 3,4,5 lira yevmiye bitmiştir. 
ile hususi hastalnra tahsis - Handa sıhhi 
edilmi~ir. yaptınız mı? dedin. 
Hastanef daresi f\1üteessir - Hayır 1 Sokaktan geçe 

Burada M. Komi!eos, Faka- lere -elyevm bir zararı ~ 
'Çclli, Adosidi, Tabinci, Kokoli, mıdır? sualine m:ıru:ı: katdı 
Yanopoli isminde altı doktor _ 1çerdekiler ne ola<=' 
vardır. Bunlar reklam için mües- dedik. 
sesede çalışıycJ r ve ücret 
almıyorlar. Nöbetçi doktoru M. - Ona da belediye k ' 
Kornileos muharririmize şu iza- cevabını )fıtfettiier. .. . 
batı '!ermiş' ·r: "Hastanemiz bu- B-elediye sıhhiye müdlıt' 
susidir. Bununla b.:raber 'Polis tine müracaat -ettik. Zehir t 
ve jandarmanın ve diğer me- ı rile bozulan k ğıtlan gı>sl 
'.?1,ur arı~ miıracaabnı bmamen dik. Bu işe heyeti fen 
1s af edıyoruz. Galata ve Ka- karışır biz ala1rndar 0Jınııd. 
raköy ~ivannda. hemen hergün Maam~fih bu k5gıtları b1 

bo~ant cıd n8:yetdl~rm lt.urbanlarım bırakınız d 1 üzer)erill 
ız e avı -e ıycmn. ·ı · 

Müessesemiz İstnnbulda hü- tetkikat ~apa!ım·. S~ze .1 ;ı ~ 
ISımetin ycgfıne bir cüesse- sonra netıceyı lııldırelıııı, 
sesi gibi çalışmaktadır. O gün diler. Ve aldığımız bu ce1' 
müessesemizde oksijen vardı. fann hayreti içinde uzaklll• 

Pazar Ola Hasan B. Ve Gazeteler 

AKŞAM 

3 ı Hasan il (A.l~şam gazetesinde) 
Davulumda ip iğreti 
Tatlı buldun beyaz eti: . ' 

ı 

4 : Hasan B. (Matbuat cemiyetinde) 

Pazar ola şunu diler: 
Uyumnyın efendileri 

Ey Nadi B. rakiptir ha: 
Sana "yerli mal pazarı." 

"Bacak mı be!., Dersin hı:Tgiln, ~ . 
Dercederek bacak, baidırl i 

Yakışmıyor, sana üsta!I 
Çıplak resim ticareti. 

F arclere gün doğuyor, 
· Uyu'dukça hep kediler! 
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' Hergün 
• 

*inkılabın Yeni Mabedi * Son Posta'nın Resimli Makalesi 
Avrupa Birli~ini11 
Manası 
Nedir? 

~L ZEKERIY A -

Cenevrede, Cemiyeti Akvam 
encümen!erinde yirmi üç dev
letb mürahhası Avrupa dev-

• Jetleri arasında bir birlik te
s ·si için müzakere i:e meşgul
dürler. 

Almanya ve ltalyamn teklifi 
üzerine bu müzakerelere Tür
kiye ve Rusyada davet edildi
ler. E geç L"zim de işı.irak 
edec · m : bu muzak rabn 
man ~ e mak dı nedir? Dü
ne kadar birbirinin boğazını 
cıkmıya ça ş n Avrupa millet
lerini birleşmiye sevkcden amil
ler ne!erdir? 

1 - Menemende Divana harpte muhake

me edllıuı ka~lüler •pteı almak, namaı. 

luJmak b "le b ·ımediklerini itiraf ettiler. 

2 - inkılabın en büyük düşmanı ceha-
leltır. Cöyle karanlıkta kalaa köylüyil 
her feaaa kuvvet aldat bi ir. 

3 - Bizi kurtaracak, inlul"pçı ;>aşatacak 

olan feY ak aıekteptir. bk mektep i ıluli· 
baa ve cümhuriyet'D 1• mabedi olm hd r. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HA ~RLE7ll 

' 
1r Umumi harpten evvel bn
yük smai memleketler müs
temlike.e erden maada, küçük 
Avrupa milletlerine de ihracat 
yaparlardı. Amerika, müstem
likclerde henüz rakip olabile-

a o· vanı Harbin Dünkü Celsesinde iddianame en 

\ 

cek hale gelmemişti. 
Umumi harpten sonra Ame

rika müstemleke pazarlarından 
birçoklarını elde etti. Avrupa 

Sonra Maznunların Bir Kısmı Müdafaalarını 
Yaptılar, Bir Kısmı Talik Edildi 

milletleri de dahili ıanayie 
ehemmiyet verdiler. Her mil
let i.nalatı azaltmak için bir 
taraftan dahilde sanayii hi
maye etli, bir taraftan 
da hariçten ge!en mallara 
1'arıı hudutlarını kapamak 
mecburiyetinde kaldı. Ame
rika da geçen sene Avrupadan 
relen mallara karp ağır 
gümrük koyunca, A vrupanm 
büyük sanayi memleketleri 
aıüşkül vaziyette kaldılar. 

1 
Bir taraftan pazarların azal· 

masa, Bir taraftan iatihsal ka
biliyetinin artması yüzünden 
mallarının çoğu ellerinde kaldı. 
Fabrikalar işliyemez hale geldi. 
lşs · zlerin adedi her memle
kette milyonlan geçti. Bu va
:ıiyet umumi bir iktısadl buh
ran tevlit etti. 

* Harptan evvel Avrupada 
büyük sanayi memleketlerinin 
pazarlarından biri de Rusya 
idi. Rusya Avrupa ıanaynm 

l>esliyen geni~ pazarlardan biri 
idi. 

Halbuki Avrupa Bolşevik 
Rusya ile ticcari mllnaaebette 

GEME O TERANE 
Hilafet Meselesi Etra
!ında Hali Tahrikat 

Yapıyorlar 

• [Bat tarafı 1 inci sayfada) 

tiştirmiye çahşan bu adam 
bugün çok değişmişti, fakat 
dudakları miltemadiyen kıpır
dıyordu. Acaba kendi kendine 
birşeyler mi söyleniyordu, yoksa 
dua mı okuyordu, işitmek ka
bil değildi. .. 

iki polis memuru otomobil 
ile ıetirilen Eaat Efendinin 
kollanna girerek bir sandalye
ye oturttular. Sandalye ufaktı, 
Esat Ef. rahatsız oluyordu. 

Tabur imamı lbrahim ikaz 
etti: 

- Polis Ef. sandalye ufak· 
br, bir koltuk buldurun! 

bulnnmak istemedi. Bu ynzden 
Rua puan Avrupa aanayü 
için kapanmıt oldu. 

Bolşevik Rusya bq senelik 
ikbaadl porgramım tatbika 
baılayınca, bu vaziyet daha 
ziyade vahamet kesbetti. Çün
kü Ruıya puar olmaktan çık· 
malda kalmayarak bütlin dün
yada Awupa ve Amerika 
aanayii ile rekabete ıirifti.I 

BlUUn dllnya pazarlanm yok 
bah_..u etJa ile doldurdu. 
Awup unayli bOttha bllttın 
muattal bir hale l'eldi, ikbaadi 
buhran tahammtıl edilmez bir 
tekil aldı. 

* Bu umumi derde bir çare 
bulmak lAzımdı. Ne yapılabi-

( Va dinnil ) gazetesinin Is- lirdi? F ranta hariciye nazın 
tanbuldan aldığı bir telgraf- Brian ortaya Avrupa birliii 
br: "Burada mühim haberler fikrini attı. Bu birlik daha 
almakla maruf bir menbadan ziyade ikbaadi mahiyette ola
öğrendiğime göre Arabistan- cak, ve bubramn halline çare 
da sahibi nüfuz bir zatın anyacakb. 
riyaseti altında Hilifetin Tnr- Yapılacak ilk İf pmrük 
kıyeye iadesi için çalışılmak- tarifelerini indirerek hudutlan 
tadır. Bu zat ile ş hzade Se- açmak; ikinc.ai, Ruayadan ıe
linı arasında muhaberat de- len mallara kartı laudutlan 
vanı etmektedir. Hillfetin kapmak; Gç6ncllatl de Ame

.. elime tevcihi meselesi ıayi olu rikayi himaye sistemi takibin-
-naz Arap mabafili Hillfetia den vaz geçmiye mecbur et

u r Arap 1:erifine verilmesi i · meldi. 
y t.-..e AYl'Upa llirli~ fikrinin ilenıi islim nezdinde propa- lf" •• 

randaya bJt.tlalDIJlardır. " manasi budur. 

Bu adamlann, bu garip -tc 
zihniyetine tatmamak Ye babl Şimdi bu birlite Rusya Ye 
İnatlannda ısrar l'iiıtermele- TtırkiyeDİa de ıirmİf olmua, 
rine acımamak \'e kızmamak ha fikrin fimdiden akamete 
kabil değildir. Ba milleti, eald mabk6m olmuuu t~mine k&fi
bırakbklan sibi zilmlyeti de- clir. Briyua sukutu hayale 
iiını~miı, hlll menfeatiai -iralDlf " Awupa ltirlip te
aııı.mu 181 wmediyorlar? eebblll ..Wyetiai b1beı. 
;----------------ıt..ıetir· 

Bu ihtar salonda hazır bu
lunanların taaccüplerini mu
cip oldu. Fakat istenilen kol· 
tuk ta bulundu. 

Eaat Ef. yeni yer:ne geçince 
biraz rahatlarnı gibi oldu, başını 
kaldırdı, evveli yanında ve l'e· 
riainde oturan maznunlara, aonra 
da yarı kartıaına isabet ıeden 
l'azetecllere baktı. 

* Saffet hoca, enditeli idi, ell ile 
mütemadiyen sakalını aıvazhyor, 
bazen bir telini koparmaya çah
fıyordu. 

Vak'a faillerine gelince: Zeki 
Mehmedin yüzü balmumu gibi 
sap aarı idi. Yüzünde bir damla 
kan kalmamıştı. iki Hasanlar iae 
niabeten aakin duruyorlardı. 

it 
Mevkuflann bu belli batldannın 

Bir dakika g\!çti. Sonra reisin 
sesi yükseldi. Umumi bir işaretle 
maznunlara hitap ediyordu: 

- Bugün sizi Luraya sretir
mekten maksat iddianameyi din
letmektir, dedi. Fakat ıuraaını 
da biliniz ki iddianame karar 
dej'ildir. 

Evveii mGdafaanm dinliye• 
cek, karara sonra verecef iz. 

Bu hitabı müteakip müddei 
umumi ayağa kalkarak iddiana• 
meyi ekumıya batladı. 

Bütün maznunlar sessiz din
liyorlardı. Bir aralık Esat Ef. 
koltuktan düşer gibi bir vaıi· 
yet almlştı. Yerine oturtuldu. 

İddianame bitmişti. Şeyh 
Esadın oğlu ayaj'a kalkarak 
itirazda bulunmak iatedi: 

Uz lbrahim için, bu 11er
keıtir, ne yapbğını bilmez de
diğini ve babasını ikaz ettiğini 
kabul etmedi: 

. ~ - Muddeiumurnl Beyden· 
dının lıakkımdaki .Ozluini '' t
~.ekle hayretteyim. Rüya mı gö
ruyorum ned r? Biz hukümetimi
ze aadıluı, Hukümet iki ıey em· 
ret.: Zikretm"yrek ve tarikat 
talim etmiyecekainiz dedi. 

Misaf r kabul etmiyecekı·niz de-
medi. Şimdi emretsin, kinı .. e ile ko
nufma, kimseyi evine kabul etme 
deain. Badema böyle birtey go
rGr•e cezama razı)'lm. Ben filen 
birtey yapmıt bem cezaml razı
yım. Bunlar benim için evham ve 
h&yalittır. Bf!n pek fenayım. Bu 
zan altında bulunmak beni fena 
ediyor." 

1 
Burada reis P Şeyh Esada: 

.. yi olursun" dedi. Şeyh E.at 
aon ıöz olarak: 

.. _ Bizi bclyle süf eli dan dejil 
ekiblrden sorunuz, onlar bizi bi
lirler." dedi. 

Reia Pı. - Yeni ve eaki ifa· 
de!erinizden aldığımız kanaat-
lerle müdafaanızdan aonra vere
ceğimiz karar çok adilane ola-
caktır. Buna bütün kalbinizle 
itimat edebilirsiniz. 

haricindeki eri Horoz köylüler teı
kil ediyordu, aralannda ikıai ço
cuklu olmak üzere bet tane de 
kadın Yardı. Kadınların biri Zeki 
Mehmedin annesi, biri kızkardeıi, 
biri de zevcesi idi. 

- Ben aenelerdenberl pederlmde11 
ayn yqanm. Kendialal lkaa etmek Dedi ve muhakemeyi karar 
haddim deiildlr, dedi. için talik etti. 
MaznunlannMüdafaalan KARAR YARIN VERiLECEK . n- lzmir, 25 (H. M.) - DGn ken• MGteakibeıı maznunlardan dSrtte u".. dil • • üd f d 1 ._ k __ , erını m a aa e en aıaı.nun a-

ulrer bLer ayafa kalkarak muha emcaaa d d" k k k' l 'dl * Saat tam üçte heyeti hildmenln 
pçeceti kapıda bir aiirültil oldu. 
Reis Pata ile azalar 1anındüler, 
umumi hürmet eseri arasında yer
lerini itral ettiler. 

f l lı .... __ rıa a e ı ır ıt ı • 
aa ahatında reçen dıı: eri te rar etunw. Ş h ld d' h b. b -

N Di u a e ıvanı ar n uıun 

Sevh Esat e yor aktedeceti celsede daha aıtmıt 
B~ndan aonra ıeyh Eaat bet kiti mGdafaa da bulunacak, 

dedi ki: demektir. Karar iM atlebi lhti-
..-,::...=:.:=-"""'=====-._-==-=-- ""'--=.....,.::.....=--=--=--...... --=---- mal pazarte•I ,.ana tellalm edile· 

• 
ister 

• 
inan, 

• 
ister 

• 
inanma/ 

Agopyan lıam faciaıı re basılarak demir kapı• 
mUnasebetile dün karile- larJa diğer katlardan tec
rimizden biri bize gön- rit olunur. Bu suretle bir 
derdiği bir mektupta kattan ateki kata yangın 
eliyor ki: ıeçmeaine imkln yoktur. 

"Amerika'da, Eyfel ku- Yangın çıkan katın n .. 
lesinden yiikse ve katları tünde otu?anlar pencere
hayret verecek kadar çok lere tiflitilp yanrınm ıön• 
binalardan birinde faraza dGrOlmesini seyreder, bi
kırkıncı katta bir yanıın naya terke lüzum görmez• 
çıksa, ayni kat veya ilst ı er. 
katta bulunanlar bu yan- Saliıen, etf aiye tqkillb 
11ndan canlarım nud kur- en yiikaek katlara yetişe-
tanrlar 1 Yanımı nuıl cek kadar uzun merdiven 
söndürürler 1 .,, ve ıu g6nderecek kunetll 

Amerikada ytıkaek katlı . 
~ı 1 eli t -'mı- makinelerle mOcehhezdır. 
u na ar en a et aı Bu d A erik 
yacak aurette yapılır. Bü- I aa~ e m anıa 
tiin bina demir •• tuğla- ylikaek bınalarında yanım 
dan ibuettir: çıkbiı 1'6rillmemiftir, d .. 

Saniyen yanrın wku- necek kadar nadirdir ve 
anda, yangın çıkan kat çıkan yangıma genifleclijl 

rhal elektrikli diljmele- hiç vaki olma1D1fbr. 

cektir. oı ..... harp bunu •Atea
klp Udnef kıaım maznunların 
muhakemelerine hatlıyacaktır. 

Bulaşık Hastalıklar 

HANGiLERiNi HÜKÜMETE 
BiLDiRMEK MECBURiDiR? 

Ankara, 25 (H.M.) - Hal
km, hükumet ve belediye ta
biplerinin ait olduğu makama 
ibpar mecburiy .. tinde oldukla· 
n hastalıklar araıına verem, 
ve belaojıılduj'u da ilave e
dilmiftir. 

Bu suretle tifo, verem, bel
Hğulduju, difteri, veba, kızıl, 
lekeli bllmma gibi hutalak· 
lan haber Yermiyenler mah
kemeye tevdi edıleceklerdir. 

Kaybolan Tayyareler 
Fiyume, (Huauıi) - Civar

daki Yuıoalav tayyare karar
pluna mensup yedi tayyare 
ortadan ka!rbolmuştur. Bu tay• 
yarPJcrin İtalya istikametinde 
..açarlarken f orülclnklcrine dair 
(Deyli Meyi muhabiri bir ha
ber alrnıı ve bu haberi ıaze
teaine bilairmi~ ir. 

İnfilak 
Ali kapt.. tarah :ı<ian lllare .a-.. 

(Wrhacl Zafer) lna&ade bir motlr S... 
tara ~an·d- seçerll:e• auldne .... 
lrdbuleld a..-ıa WU&k etaltt .ot• 
.... ,arfA ......... fteNeldler ..a.. 
1111 ...... _,,.. ........ il'~ ...... 
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Sözün Kısası -
Münderecatımızın ço 
luğundan dercedilem 
miştir. .. 

Gazi 
Teşrif 

. 
Hz. lzmi 

Ediyor) 

Hizmet Gazetes 
Kapandı 

1 , 24 (H. .) - H n. r ıeted 
tını t t 1 dm"ve le r • 1 .. 

rı • d m harnrler ne ve a ettlp
le e l.J ld rd . 

h:mlrln bu en u1d ıetel rlad• 
b rin n aönm a"n n .ebeb mal1 v•• J• 
t n· p k yl ol amaa d r. 'H et,. la 
b ş a r· Z y el tu m (Yen Aut 
da n şr d ilı re bir m kt .... 
derd • llu m~ tubunda diyor ki ı 

Ye i seneden berı si e bütiia 
samimiyeti ile hizm t eden ( H •
met) bugünden itibaren neşriyatına 
tatil etmek mecburiyetinded r. 

(H" zmet) in 24000 lira alaca il 
22500 lira kıymdinoe alil ft 
edevab vardır. Buna raj'men 500 
lira bulmak içın Jıangi l:ankaJa 
baş vurmuşsa boş donmOftür. 

( Hizuıet ) in bu akibeti beal 
:-laik fırku ndan 3500 lara almak 
için vicdan mı aattıtım h•kluncla• 
ki z habı silmit olaa gere tir. 

S ıı: n bet kW'upDuda 011 HMde 
lnarduğum eaes Wr t raf a n çak
kea 6te taraf a be ceb mele bq para 
olmak•ıı:ıa e• me d3nGyorum. 

Sizden sadece ıunu rica ede
('ej im, arkamdan lanet etmeyi
nız, ve benim bir hıra z ve alçak 
olmadıtımı bılıniz. 

Ancak siz.in bu kanaatiniz beni 
şu pek ıstı aplı günümde teaeW 
edebilecektir. 

Şimdiki halde Allaha ıımarla
dık aziz kariler. 

Mukadderse bir ıün Jİne 
ayaklarınızın tozunu 7üzüme 
aurecejim. 

~izı unutmayınız, )'AflJaD 
1'6rür. 

Zeynel Besim 

YARIN DAVASI Bln1 
YARIN gazeteal aleyhine la it yal ~ 

tarafınd1ıa açılan dava dlin it haltU. 
Muddeini11 vekilleri hepı. c .... U. • 
bin lira tumiaat l•temlfler, YA llN 
.eklllerl de mOdafaada bul_ .. ,_.. 
Karar a11• 51 inci sGnl Yerilecektlr. 

1930 da Kapanan Ame
rikan Bankalan 

Nevyork - l&ao aeaeai .... 
1326 Amerikan banka ...... 
500 milyon dolar ~lcla ka~ 
Janm kapaclıklan kaydedil
m·~ti~ 

Hergün 
Bir Sual 

Nerede Ölmek 
istersiniz? 

Dün bu suali, Servdi
fünun matbaa ve mecmu sı 

sahibi Ahmet Ihsan Beye 
sorduk. Hiç tereddilt et
meden cevap verdi: 

- VatanımdL 

V • ıonra derhal ilave 
etli: 

- Fakat mezar' ak me
selesi henüz hallC;dilme
diği için Belediyenin ka
nşmadığı bir yerde. Geçen 
bün akrabadan biri 61-
mliıtn. Mezarlığa g6mme
mize müsaade ettiler. Ce
nazeyi, hayvanlana do t
bğı ve 6ldujil açık bir 
yere g8mmiye mecbur ol
duk. Onun için vasiyetna
meme ilave et im: Mezar
lık meselesi halledilmeden 
öl" raem b,ni 8C'lediye 
hududu haricinde bir yere 
ılmlhalL 



'ugünün Meselelerinden 
1 

ıra 
• • , sar 

evlete Ne
ka ar Par.a 

er Yor? 
Baş tnrııfı l fod sayfad:ı} 

r temleketiıuizdeki sermayeleri 
i tismar etmek istiyen bu 
züğürt şirket nihayet iflas etti. 

irçok zavallı soma ve rakı 
~ m l c.rinin par alarmı da yuttu. 
Anadoluda on binlerce fa.bri
k yı kapattı. Şirketle beraber 
bu fımi' .er de itlP.s etti. Bu 
ıavallı ar hala paralar.mı ala
madılar. 

Sonra hükümet, inhisarı 
kendisi bizzat idareye karar 
verdi. İnhisa' idaresi işe baş 
lıyahdanbcri en ço•c hnsılat 
ya bzı sene ı 1 milyon liı a 
aldı. Bu on bir milyon liradan 
h kümete ancak 5 milyon 
lira verdi. 6 milyon lirasını 
mn raf gö terdi; h buki 
Düyunu umumiye zamanında 
bu iş Düyunu umumiye me
m lnn tar fandau munzam ve 
F i bir v .... Lfe halinde idare 
edildiği ve müskirat :imali 
serhes o!duğu zamanlarda da 
hüKümete masrafsız 3-4 m.:lyon 
lir.a kadc.r bir para verebili
yordu. 

O vakit Düyunu umumiye 
id re i azami derece başıria 
20 para, yani 50 derece!ik bir 
okka rah için 25 kuruş re.sim 
ıyor ve he kesi serbes bıra

kıyordu. 
Dtiyunu umumiye idaresi bir 

ralık bu re!»mİ artbrdı. Yani 
tl ~ece b şma eo pa a ·e kilo 
b:ış na 75 kuruş almak istedi. 
Fakat varidnbn derhal düş
tüğünü gördü. 

"''mdi ir:h·sar idaresi bir 
okka rakıyı 400 kuruşa saby.or. 
incirden ve pancardan yaptığı 
en şnğı rakısının kilosu 160 
kuruştur. Böyfo olduğu halde 
hükumete an·cnk 5 .milyon Jira 
verebiliyor. Fakat on zaman
larda sahş azaldığı için bun
dan sonra bu parayı da vere
miyecektir. ·et kim müdürü 
umumi muavini Hüsnü Bey 
diyor ki: 

" - Bu ene atışımız. çok 
.__dır. A cak 2·3 ene evvelki 

par.ayı verebileceğiz, yani az 
\•erbileceğ!z . ., 
1 hisar idaresi geçen ene 

(933) 4,129,2 ... 0 k'lo soma sat
auştır. Bi ıaenaleyh gayet açık
ve snce bir hesap yapabiliriz. 
Demek ki bir senede yalnız 
4,5 milyon kilo soma sntmış-
br. Bundan 50 Jcur ş resim 
al k sur.et-ile bükiım te der
hal 2.5 milycn lira bir ara 
çıkiyor. Bir bu ... adar da sablan 
·onyak, şarap ve diğer 

müskirat resmi ( en nz olarak ) 
ch::ıırsa jşte beş mi'yon Jira ki 

İddianame 
lzmir, 24 ( H. M.) - Müd

deiumumi muavını Fuat B. 
munlıasıran Menemen hadise
sini ika eden maznunların Ma
nisadan hareket ettikleri gün
den itibaren, tatlıcı Hüseyinin 
evindeki içtimalardan başlamış 
ve sıras'le Paşnköy ve Boz:ı
landaki vaziyetlerini ve bu va
ziyetlerinin köylerdeki şekli 
tezahürünü tasvir ederek gös
terdikten sonra buralarda k :m
dilerine zahir olruı mamunla
nn hadisedeki rollerini birer 
bir r te rih tmiştir. Burulan 
sonra Menemen hadisesin"n 
bütün fccaalile şekli cereya
nını tafsil etmiş, meseleye psi
koloji noktai nazarından temas 
etmek s retile basitten mürek
kebe doğru yürüyerek Menemen 
vak'asının menşei hakikisine in
tikal ve bundan tatlıcı Hüseyi
nin evindeki jçtimaa takaddüm 
eden zamanlard mu telif ma
hallerde yapılan içtimalara ve 
Erenköy k~esinin oy-
nadığı rcllere geçer k a
d. nin m halli olmayıp şü

mullü ve vasi saha üzerinde 
cereyan etti w ini gösterP-ıek su
retHe maznunlar şebekesini 
çıkarmış ve bunları devlet 
hayatiyeti iizerindeki maksnt-
lar·un del'' ili le ve nasırı cür· 
miyesile tetkik ve tahlil ehn'ş, 
vasfı ciirmil r'ni ortaya ko ·• 
muştur. Hadisenin birinci saf
ıb ındaki, yani Mene~eit ha
disesi &.zerindeki mazn.unlarm 
suçtaki vnziyetlerine temas 
ederek maddet<m cezai m 'u
liy&lcrini şu ı;uretle gö .... ter
ıni~ti:: 

"Vnk'nda rolleri itibarile Şam· 
dnn Mehme~ Giritli Mehmet ve 
sili.çil Mehmet, Emru!'ah 9ğlu 
Mehmet Emin, Ali o lu Hasan 
ve Nalıncı Hasan filin esas :unau· 
.runda iştir.ak ettJklerinden ve fili 
ı<loğrudan doğruya işlemiş olduk
larından bacıisedc hemfiildirler. 
İçtimad hazır bulunan tatlıcı 
Hüseyin, Çırak M tafa, T.opçu 
Hasan, Keçili Silley.man Çavuş, 

Pabuççu Hüııeyin o lu Ali bir ta
raftan z.im olm k itib r"tle he.m 

bu, en 
bunun 7 ·8 mily.ona bnJiğ ola
cağını tahmin diy~ruz. 

Ohn!de Müskirat inhisar.mm 
hik ti vücudu nedir? Rcsim-
j}ori arttırdıktan onra da 
devlete fnıd:ı bir atidat 
tes'Din demiyorsa teşkilfitmda 
bir ozukluk ar .d melfür, 
bozu!duk cer dedir? Onu ıda
müteakip neşriy. tımız göste
recektir. 

T hlh - B bahsi" nU ilk )l 1lda 
Cqmo linin s do Ytıl"dlğl 11ara blr 
ynplııhk neticesi ( 3.08 > b lira olarak 
göst rilmlştir. Halbuki bu ( 7-8 ) qfa 

obcakhr. 

Tarihi Tefrika Na. 14 

Klhç Ali P_,aşan n Ha ıralan 

"1& bu ş darı sonra da a~ cu ile wrıy.ar k hnv.ac!a 
..,ının üıerine ahldı. öyle şiddetli bir beleıon çiz-

1 : Hasan .işe?. Türk di ki hepimiz korktuk 
Darlt sfon ve bulunduğumuz yerde 
GüzeU~'i\..lm J tilkiler gibi sindik. iskemle 
Ey Nadi B ;tavada şiddetle dönerken 
Sana "yerli. m:?arb rikon n koluya . çarptı 

... pal vracçıın bançerı yere 
ı;tü. 

SON -

39 Hainin tecziye.,,i iste ıilen c ... z:.ı kanununun (146) ncı 
maddesi ~udur: 

"Madde 146 - Türkiye Cümhuriyeti teşkilfı•;ı esasiye 
kanununurı t::ımamını veya bir k'smını tağyir ve tebdil veya 
ilgaya ve bu kanun ile teşe'~kül etmiş olan Büyük M'llet 
meclisini iskata veya vazifesini yapmaktan men'e et.bren 
teşebbüs edenler idam cezasına mabküm olurlnr. 

65 ıinci m adede gösterilen ışekil ve suretlerle gerek yal
nızca, gere1c birkaç kişi ·ile bir~~kte kav'i veya tnhriri veya 
fi i fes::ıt çıkararak veya meydan ve sokaklarda ve nasın 
toplandığı mahallerde nutuk irat veyahut yafta talik veya 
nl;'şriyat icra ederek bu cürümleri işlemiye teşv:k edenler 
h-ı!<kmdn, yapılan fesat, l şebbüs derecesinde kalsa dahi 
id m cez.:sı hükmolunur.,, 

fiil, diğer tarı:d't n (65) inci mad
<lenb birinci ve ikinci bent1erinde 
mevzuhahis cürmün işleneceğine 
dair ,tal'mat vermelerine ve arka
lnrındnn silahlamp geleceklerini 
vadetmelerinc nnznran fer an 
zimethal bulunmaktadırlnr,, de
miş ve posta sürücüsü ldihya 
İsmnil, Paşa 1 öyünde Ahmet, 
Rukiye, Koca Mustafa, kardeşi 
Hacı lsmnil, oğulları Hüseyin ve 
Hnsnn, Osman oğlu Mehmet, 
ıA.hmct, Fatma, hacı Ali oğlu Mus
tafa, Kürec d n Abdülk rim, Me-
nemenden hnfız Ahmet, Men m n
den miı, arputlu tıhmut, Sün
büllü ıl't ehm t, :A bas, Rasim, 
Arabacı 1 " eyin, Kublay leyin 
başını ib yrak <lire ine bağlamak 
için ip getiıtn Yu f pğlu I~:ınil 
ıaUu çıfordan 1smail, ~ülcyman, 
Çi ene Ali, b kkal Ali, ~ azlu· 
maki, f\ıııscvi Ynscf, gÖLlilklü Ali, 
~ilt"n•ü Haydnr ,;e Kerim o~lu 
ibra ıimin fiilde f ı:nn dmet dl 
o) uldarını, hoca .. v.ffet n fam 
cı.sli ldu Lnu beyim etmiş ve 
d iştir ki: 

' - Bu 1yc!ığım 35 maz
nu dan hemfiil olanların hare· 
kf..tı Türk ceza .kanununun 1 (6 
ı1cı maddesinin birinci fıkra

ısına, fer'an 'Zİmethal olanlarm 
da gene mezkür m:ıddenin 
'lcinci fıkr.asrna, d'ğer maznun
lardan aDl maznunlarla fiilde 
~ştiı alderi tesbit edilerniyen ve 
yalnız silah verdikleri anla
şılan Giritli Mazlumaki, 
İbrahim oğJu İsmail ve bıçakçı 
Mustafanın l inci ve Ramaza
~m l inci maddenin son fıkrası 
delaletile kendisine tamam 
olan kısım için ceza verilece
ğinden bunun harekfih sui 
niyet!e fesat niyetini ber 
verm diğinden ibaret kalmak
tadır. Maıou larm köylerine 
geldiğini ve uzun müddet kal
dıklnnnı ve kulübe -"'l~is 
ttiklerini bildikleri ve mak

satlarını tabiatile gördük! ri 
halde hükumete .haber verme
~eleri fiildeki sui niyetlerine 
bir de1il te kil etlen Bozalan 

eyeti ihtiy Tiyesinden muhtar 
usta(a, azadan ostafa Hü-

seyin, .kam.uwn 279 uncu mad
desi d<'1a1etile me111ur oldukla
rından '251 inci madde nazara 
~lmarak ·gene 151.inci ddesi
nin bir.inci fak n ma ve aznun .. 

rı sui niy.etle haber ver.miy.en 

1 Bozalandan ibr him, Mehmet, 
l\fonisadan Keçeci Silleyman, 
Simsar katibi Mustafa ve Pa
şaköyünden Simav'ı Mustafa , 
Abdurrahman, arabacı Bekir, 
Ahmet Eyip ve hoca Hasan 
oğ!u Hüseyin ve Menemende 
v:lk'adan iki gıin evvel haber
dar olduğu şehadetle anlaşılan 
İbrahim çavuşun da hareketleri 
keza 151 inci maddenin birinci 
fıkrasına qygundur. 

Bu maddelere: göre ve 
yaş'an nazarı iti.bara alın
mak suretile ~czalar.uun tayi
nini istiyorum. 

Filhaldkn ittifak ettikleri ve 
hükümeti sui niyetle b:ıb rdar 
etmedikleri nlaşılmıynn Mch· 
met Eminin vnldesi Hasbjye ve 
kar1sı E • e, kız c:ırdeşi Halide 
ve Fatma ve Makbule, sütç.ü 
M~mcdin kar1s1 KezLanın :da be
raetler.!ni isterim. 

Şeyh Esat Partisi 
Müddeiumumi bu safhaya hi

tam verdikten sonra asıl bu 
safhnnın men~eine, evveliyatına 
doğru çıkmış ve bu snfhayı ha
zırlıyan, yani Menemen faillerini 
yetiştiren ve tnrikat perdesi ar
knsında fnnliyete geçerek halkı 
bağlıyan ve nihayet bu suretle 
zahiren ismen dini bir tarikat, 
aslen "e ıruhen onun .gizli olmak 
vasfında ünd iç gizli ve muxır 
bir leşckltül ile çalışmıya başlı-
yan hadis nin el manları m z· 
nunlar şebekcsin intikal tmiş, 
ş yh Es d n rlyasetindeki t rikat 
{ebekesinin ı;enelerce devam 

den fesat hareketin' uzun 
uz dıy t f&il ve lcsbit etmiştir. 

Cezalar 
Fuat~ey bund n onr mee'u

liyeti cczaiyeleri ~öyle tesbit 
etm ştir. 

" -Fiilde uim olmnkb ibaret 
olan ınaznunlnrdan ~cyh Esat ve 
oglu Mehmet Ali, Lliz ibrnhim, 
İmam llya ve ıfat oğlu Mus· 
t fa, Süleyman ve ~atip 
Cemal ve oca Mehmet Ali, 
Man Jaturacı Osman baci\nnğı 
Murat Mustafa ve Ragıp Bey ve 
hoca Hakkı, b fız Ahmet, tatlıcı 
Hasan Hüseyin oğlu foh
met, Lü1.fü de_denin Halil ve 

• 
fırıncı Mustafa oğlu Hüseyin, oğlu 
İbrahim Etem ve Ahmet Çavuş, 
kurabiyeci Ahmet oglu Apti, Hü
seyin, hoca Esııt, Liız lbrahimle 
sıkı teması olduğu ve l\fonisu ile 
köşk arasında muhabereyi temin 
ettiği ve nabncı Hasanın üzerinde 
çıkan ve Talat imros nı ta§ıyan 
mektuptan nalıncı Hasanla teması 
olduğu anlnşılnn terzi 1 alat ve 
saatçi Hüseyin ve nalıncı H .. san 
tnrafındnn Giritli Mehmed:n şeyhi 
oldğu söylenen ve maktul Giritli 
Mehmedin üzerinde Ahmet Muh
tar imzalı nushnsı çık~n \iC 

Alnşehirden Mnnisaya geldi· 
ğinde uzun müddet l\':ehme· 
din evinde miıınfir kaldığı 

anlaş lan Alaşehir şeyhi Ah
met Muhtar ve yine şeyh E
s:ıt ve Liiz İbrahimle teması 
olduğu ve bun! m siyasi 
maksatlarının husulüne çaiıştı
ğı Laz lbrahim:n Menemene 
geUrkcn kendi ine yazdığı ş:ı
yanı dikkat mektupla ve şe
hadetle anla~ı'an Manisnnın 
Rahmanla köyünden Hafız A:i, 
Osman ve Akhisar şeyhi Hacı 
Halil Efendi oğlu Hüseyin 
F ehminin lı:endisine yazdığı 

mektupta teşki ala dahil oldu
ğu anla,.ılan Şeyh Hilminin 
hjll'eketleri Türk cez'l kanu
nunun 1 ~6 ncı maddesine ve 
diğer maznunlardan olu:1 yal
nız tarikatlerc mensubiyetleri 
anlaşılan Man:ı;:ıclan' Hasan 
oğlu Ayan Mehmet, kara 
Ahmet cğlu Ali, Mehmet oğlu 
Ali, AJundımet, Mehmet, Ah
met oğ u Halil, Kir:i oğulla· 
rıadan Mustafa oğlu Mehmet, 
Be'ttaşikebir mnhalles· den ha
tuniye camii müezzini Hasan 
oğlu Hasan, Muradiye köyün· 
d n A an ~ba11, Çerkes kö
yünden Ön er oğ!u Ahmet ve 
Horozköyündcn Nurettin :ve 
Muşlu oğlu Halit, Horozkö
y.ünden İbrıa}lim oğlu Mustafa 
ve Hor9z Mustafa oğlu Şadi 
ve ny~i ıköyc:!cn Abidin Tahsin, 
Y.ns'n cğlu kilç.ük Osman, 
Zçno oğ'u Hasan, ve Ahmet 
oğlu İbrahim, Necip oğlu~ev'ut 
ve R&gıp ~ğlu Osman, Muh
tar oğlu Haşitn, Muhiddin 
oğlu Alikoç, Midillili Hasan 
oğlu Ahmet, Y akup oğlu Ali 
ve SalabaUin oğlu Naşic)in te
keya ve zevayanın seddine 

dair olan kanuna m,uhale· 
fetle tarikate intisap ede
rek, şeyhlik, halifelik yaptık
lan eha<let, evlerinde zühur 
eden vesaik ve ikrarları 
ve zabıt varakaları mündere
cntmdan anlaşılmış olduğundan 
bunların hareketi de mezkür 
kanunun birinci maddesinin 
ikinci fıkrasına uygundur . ., de
miş ve maznunlarm bu suretle 
cezalandırılmasını talep etmiştir. 

ler okadar. çabuk .oldu.lci mey
anedekiJ:crin keoı:liler. '.ııi top

layıp .kımıld.amalarına bile 
vakit .kalmadı ve Bar.bariko 
çenaplan da, .kafasına kuvvetle 
· en iskemlenin tesirjle danaJar 
gibi böğürerek yere yuvarlandı, 

p' tov parlatblar. Genç korsan Otuzdan fazla iıbnndut, 
korkunç bir sesle hnykırdı : şimdi şu fiç levendin karşısın• 

ayni "manda da ıgllr üz "fürk 
orsanının ilki rkad ı :y r-

erinden fırla'dılar. 
Tu gut R-eis 

Mişel B rb riko ~ re se
rilir serilmez, üç Türk kors:ını, 
üç mahir cambaz gibi sıçra
dılar ve gözün eçemiyeceği 
yaman bir el çabı,k!uğu ile 
· • eri de alb .ruıe iri 

Kimse k1pırdamasın 1 da, kıpırdamak değil, hızlı 
Köpek gibi gebertirim. nefes bile alamıyorlardı. 

TJs 1 .. Ki 'n ,ı.orwı düş- Turgut reis ve arkadaşları, 
üş -kı f dan ak. meyhanedeki gemicilerin kor· 
Ge.oç Jcor an bir paha kudaıı yerlerine oturduklarını 

bağırdı: gorunce, piştovlan ilerinde 
-- Heeecy •• Ben Türk olduğu halde tekrar iskem-

korsanı Turgut reişiml lelerine otur<lular. Ben, ba-
Ben h~üz o .ı.apıatılar Tur- y.abmda ilk d fa olarak ken

g1t reisin enin esi .olduğunu ,dimden k vv tli, k dimden 
bil mı yordum. Bu sebeptendir ki cesaretli olduğ na 
ıneyhancdeki a~ı1ı, krtııa susamış getir iğim bir da 
hnydutlarm " Turg\lt reis ., laşmış oluyordwn. 
sözıj çınlar çınlamaz gerileme- O zamana k r, çocult gr.u-
leri bana hayli garlp ı:elmişti. l rumla kendimden daha ku rvetli 

1 

Jenenal Lu en-
do r f as z [1 

olandırılm ş?) 
fünih - Burada şayanı } 

hf1.rret bir davanın rü'yetine 1 
b::~lanmışhr. Davacı mevki- · 
in c, snbık Alman crd.ulan i 
kaıargahı umumi reisi Jencral 

1 
Lu<.iendorf ,maznun rnevl i:nde ' 
de ( Tavzcnt ) isminde bir 
demirci bu!unuyor. : 

Tavzent, bundan b:r müddet 
eV\ el yarı kıymetine altın yap• ' 
mıya muvaffak o!duğunu işaa 
etm'ş. jeneral Luclendorf, bu 
keşfin cazibesine .kapılm!ş, 
an CJşnuşlar, bir mukavele ya• 
pılmış. Jeneral, sarfcdilecek 
mesaiyi takip için kimyagerler 
ta};n etmi~. Bir şirket teş' il 
olunmuş. Hu şirket ( 164 ) nu· 
maralı şirlect ismini almı'i. ~ 

Ludendorfon m:ıksadı, va
ıta:ıa l izmet ederek Alman-

1 

y yı ıiktasadi yüklen kurfar-
ı 

maldır. M::ıkavele muc:bince · 
sermayeyi temin .edenler yüule İ 
12, çalış.anlar yüzde 8 alacak, ! 
mütebaki yüzde EO kar ç a • 
vatan uğnmda snrfedilecekt:r. İ 

Fakat zam anin görülmüş- ~ 
tür ki ( T avzent ) ismindeki ~ 
adam bir dolandırıcıdır. Ve ma•. 
hiy ti an', şılır anla ı'n:nz <ler-
h~i mnhkemeye verilm'ştir. f 

( Tavze ıt ), mahkeme e'd: 
if el rilc büyük bir ikna kuv .. ı 
v~tine sahip ol<luğunu gcs e- · 
rere,! herıt<e:oi hayrette hır.ak-: 
mı ,.,br. ı 

kinci Bir Monlekado 
1 

Montekarlc:ya karşı re abet 
yapmak için ltalyanlar, mühim 
bir teşebbüse giıişmişlerdir. 
~u t şebbüs, (Sanrcmo) nun 
lta'ya cahi indeki kısmında 
talı kknk ettirilmek ıistcnme't
tedir. Yapılrcak tesi .. nt 
dünyanın bu kabil müesscsele- • 
rinin en büyük ve ihtişamlısı ' 
olacak ve şimdiye kadar Mo- 1 
nako prensliği ile Fransız ha- ı 
zinesine 3k n paralar, bundan , 
bi5yle İtnlyanlnrm kesesine do
l2cakbr. Bu j 1e, mühim bir' 
şirket de alakadar Qlmak is-
t~o~ ı 

avagazı Zararşızlandı 
Am olar, Havagazı n bo

ğucn hassasını gidererek bu 
gazı zarar verıncz bir ba~e 
kpymuşl:ır~hr. Bµ,nun sebebi. 
Avrupadn hemen her evde ye• 
mek pişfrqıel:te Jmlk}lılan hava 
gazı ile intihar tcşebhüslerinin 
ön'·ne ge9me1:etir. 

Almanyn, bilhassa bundan 
~arar gördüğü ~çin i~e ehem• 
miyct vermiş, \'e muffak cl
~tur. Halbuki yni netice 
için Fr.an ız Fmyageri ~'Sabn· 
tin~ .. 17 e.Pe çalışını'? ve as· 

f b bir ı;ıetice alamamıştı. 
r 1aamdih bu yüzden gazın 

metre mik'abı pek az miktar
pa pahahlaşmaktadır ki biLİ 
ıpnra il-e l (J nt.ayı geçmiy-0r. 

J;Ji:r dnm .bulunduğuna inana· 
m>y<>rdum. ı 

Bu gururum okndar yüksek-
li ki bir gün gelip papalaı ın, 

IJur. llarm bile ye:r.Jcrine .geç~ 
"leceğ~me, hiç perv.as·z inanı• 

ıyordum., r..akat iki b:ne piŞ' 
lo\·la karşımda bir sürü azılı 
lıerifi s~ta P,urdurabiJeceğiınİ 

·· şiiıım miştim bi ~··· • 
Turgut. hay tl rın mn.diğinı 

gili;ünce keyifli .bir knhkah1 

otb -ve seslCl\di . 
- Bir .cJaba b<iyle edepsiı"' 

lil' ttiğiuizi gqrmiyeyim!. Kf rw 
:ınlar deniz e kavga eder et• 

( Arkru;ı ,nr J 



Kanunusani 

cdiyoıum. 

Avru,pnda mühim lmdiseler 
oluyor. Bir taraftan Cemiyeti 
Akı amda Avrupa birl"ği mü• 
zakereleri yep yeni bir safhay.ı 
giriyor. 

SDJ.J 

Biten Hadiseler 
-

1 

Kadın Ve 

İzd:vaç Cevoapları 
~ Orhangazidc S. F. 
Derdinize çare bulmak mant· 

teessüf iktidarımız dahilinde 
dağiJdir. 

* ŞjşJide Necla H. yazıyor: 
"S vgll"m mektebini bitirmek üzeredir. 

Lıtanbul muhassasah zatiye 
e;ııbık ita amiri 

F ransamn muhalefetine rşğ
men Ru ya ve Türkiye Avru
pa birliği müzakerelerine res
men davet edilmiş bulunuyor, 
bu davet, Fransız sabık Hari
ciye nazırının Avrupa bir~iği 
teklifini a~tüst etmiş oluyor. 

Çünkü Rusya ile birlikte hir 
Avrupa birliği yapnianın im
kanı yoktur. Rusya, bugünkü 
Ayrupanm yaşamasını temin 
edecek böyle bir birliğe .dahil 
olmıyacak ve müzakerat ken
diliğinden akim kalacaktır. Bu 
suretle Briyanm Avrupa birliği 
fikri daha başlangıçta suya 
rlüşmüş demektir. 

EUlrdikten ıonra tahsilini ikmal etmek 
üzere Av upaya g"decek. Oç sc~e de 
oradn kalac ),. Beni belde diyor. l!ak'.lt 
y<ı gc'dikten sonra beni unı.tursa diye 
düş.ınüyorum: Ben de Amerikaya git
mek istiyorum. Ne ders niz.?,, 

Benim d"yeceğim şudur kn:ım: Oç &e• 
ne sonr:ı sevgilinin seni sevmekle de· 
vam edeceğini kimse temin edemez. Q. 
na bel b ğlam:lk, h:ıyaJe güvenmckt:r. 
Amer kadn yapacak i1hiz va: sa ve ya· 
ş y b'lcc gln .z.c t:Jniaseniz gitıneyl tercih 
edln:.Z.. 

Selim Zihni 

Ecza Farkları Neden? 
lJfak acrmaycli Lir sen ar 

fntıcıJım. Gnüde en fazla (100) 
kuruş k:aanıyorum. Y< di kü\ük 
kardeşim \ar. Pederim Jıaı:ta. 
Geçen gün doktorun verdiği 
reçett>) i y;aptırdıın (60) kuruş 
rudılar. Dün gP.CC Sirkecido, 
dili-er bir eczane nöhrtçi imiş 
or~)a gittim. (?lJ) kuruş i .tedi. 
Bu fiat farkı l>ıze ağır gelı) or. 
Sclrbi nedir? 
Ilalıkpazarmda senar satıcı 

HAKKI 1 SON POSTA: Sıhhiye mü-
dürlüğüne şikayet ediniz. 

iskanda Kaybolan Dosya 
Dört aenedcnberi lsklinda kaybolan 

dosyıımı nn) OIU!I".: Bir tllr"ü lıulma• 

11m lınkanı &ok. Dosyam bütün mua• 
~ea·nı Ucmal dm~ ifa!na te:flz. ·ç·n 

~.cür koın:syoııa havale edllmi'j• 

tiı do:ırt seııcdenberl Jı:ayho'an bu dos• 
.J•mı arı)oru-n. El'an mlisbet bir neti• 

u ~de ed ınedim. lsldln mC:dürü Beye 

hemen her g"d t!mde betılm kendilerine 
eGrmam icap eden suali kendileri bana 
aormakta ve: 

- Ne yapa'ım .. demektedir. Bq ite 
•ır türlü aklım ermiyor. LOtfen lium
ıııelcn maknmntın naz.an d kkatlerine 
•a•ıw r.ca ederim. 

Yanyıı mOblldlllerlnden: f11tanbul 

Haliç Fcncr:nde mukim 

M. Z 

f Kari mektuplarımızın 
devamı 7 inci sagıfiapı,ızda J 

RiCAMIZ 
Blr dert va tfkAyetl olan, umıam 

için fayd;ılı f,kfr ve- 11cslnl işittirmek 
latlyen vatandat için "SON POSTA,, 
aütunlan ıaçılrlır ve dalma ııçık ka· 
ıa,.aktır. Fakat bu yaulann muayyen 
bir hacmi geçmemesi lbımdır. Böyle 
olm•ua, hem yqııun detcl 1reeiklr, 
laem ba~l<a bir dertlinin derdine yer 
werınck mÜJIYttln olmaz. Bu noktaya 
dikkat edılmeılnl knrllı:rimlzden rica 
edttfz.. 

TAKVİMe=-
aıu. sı 26 - Ki-.sani .. 931 Xuııa 79 

Bir kısım Fransız nazıfl<ut 
ı11ıeclis huzurunda 

Fransız 
Kahin esi 
Diğer taJ'aft.,an F r.ansız ka

binesi üç haftalık kısa bir ha
yattan sonra tekrar istifa etmiş 
bulunuyor. 

f stifanm sebebi çok mani
dardır. Rusyanm Damping si-

yaseti, her tarafta olduğu 
gibi, Fransada dahi buğ

day fiatJarının müthiş su-
rette düşmesine sebebiyet 

•ermJştir. Steg kabinesi, boğ
day fiatJarım yükseltmek 
tiyordu. Halbuki .ıı.aıırlardan 
biri buna muhalifti ve bilakis Arab1 

f.·Raaı11un - n 1) 

Vakit-Eza ıl• '/11n'ı 

Rumt 

13. Kl;aaııl ·llli 

Val.ıt-Ezaıd· Vaıntl 

Akpml JL-ılf .J7 
Yatıı 1.35 18. Sl 

..bu tedbirin memlekete zarar 
vereceği fikrinde idi. Bu ih-

-~ .. 12. 2~/ .ı7 0ttc 7. !O 12.26 
Jiu.dı 9. t4 IS .OJ 1'1'41ak 12. 17 5. 34 
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--

""tilaf kabinenin ,dpşp;ıesini .Jn• 
taç etti. 

De1nek F r.-nsada bqgnqkn 

S~RV~R BEDi 

-

\Sabık kabine rıeisi T,ard"yö ( Ycn"dcn b"~v k:J o"r.cnğı .-ylcnlyor) 

buhranı tevl~t eden amil. Rus· ı dn ilc.i teşrii m.e~lis olan .fedc: 
yanın damp.ng siyasetı ol- ral bır merkczı ıd::rc tesıs edı-
rnuştur. lecektir. Bu şeklin ne suretle 

Maamafih Frnnsada ltabine- tatbik edileceği Hint ve İnd'İ iz 
lerin uzun müddet mevkii murahhııs arile tekr.:r bö:üii:l
iktidarda kalamamalarmın en tlükten sonra kararlaşhn~acak
büyük sebebi, fırka müvazene· 
lerinin çok nazik bir vaziyet 
ihdas etmis olma&ıdır. 

Hangi kabine iktidar mev
kiine gelirse gelsin, daima beş 
Qn fazla reye istinaden yaşı· 
yabilmektedir. Hayatını bulrn-

-dar küçük bir ekseriyete medyun 
olan bir kabine, şüphesiz her 

vakit kuvvetsiz;lir ve düşnıiye 
müstaittir. Bu şerait dahilinde 
Frans~da kuvvet:i ve devamlı 
bir kabine tesisi mümkün de
ğ.ldir. 

* Hindistan 
Meselesi 

Romen haric~qe nazın Cemi-
gefi Akvam rigasetinde 

* Ankarada S. N. H. yazıyor: 
"Dört f;C-ı dir bir genç e sev şi}Or

du• ı. Askuliğlni bah:ınc edCt"ek red.:fct
tı. Fakat b:ışknsile evleomemcml tnıbih 
cıt:.. Şimdi de ortaya bir kıskançlık blC

IS c-si çıkardı. Beni bıraktı, git.i.,. 
Kızım, g çen dört sene aşkı ıı •altmı~ 

ol c:ık. Belli ki erkek a"ze kıırşı ea~t 
derecede d'"/fldlr. Du rrart aah llnde 
s zin ynpaca~ınız. şey, yaşadığı .. ı• dart 
s rel k aş'< htı a 11 n sa det! e lk i.a et
mek v bu m Ct.r yl unutm.ktır. 

* fstanbulda M. M. F. Z. 
Kadınlar s"zderı çok fıo lanır'a-. 

Onl rla mOnaıebetin"z.d~ çok naz·ıcs:n·z.. 
F.ıkat cvlılik lıayatı'lızJa s rt Lir koca 
olmamı muhtemeld r. J inaenaleyh z. ·.kA 
uı kabl:iyeUn"ze itiın:ıdı o an, s".ıe hfir.. 
met bcs

0

lyen bir kız bu.u'8anı:ı onun:.ıı 
ev enin z. Eker bu ka :iıaı s vebi ır11eı iz. 
o:ıu l...ıdar ı:ncs'ut b r kadın bu'u-ıa
m z. Çünkü az kacı'l' n mes'ut etmc
sbi herkesten ıyi bi irsiniı.. 

* Gümüşsuyunda N. D. 
Sı:r. hauıu blr ge çs:niz.. Derin "e 

p'.'.i'onik b"r aş!t yııf.ı sını:z. ~f ıf:cups.ı
nu:ı:. Kadın'ann a"z.den ~kta:ı ziyade 
para beklcdiklt'rhıi gö ürseniz. çok .müte
crs"r olur ve \lıü ürsiinüz. Onun fçh 
kendine mahsus fAl•ir eri o1mıyan, fok:ıt 
si 1 ta kalbinden ıcvcn Ur kızla evle-
niniı.. .. 

Ankarada Titiz imzab .karie: 
Bu manto, yaka ve k 

.ı<ürklii, beli kemerli ve t 
İskoç kumaşından yapı!mı 

Kürkler için gü 

rnnntolarn beyaz renk ' 
t&vs)ye değedir. Yakam 

Hindistan meselesi son haf
ta içinde çok ehemıniyetli bir 
şekil aldı. Londradaki yuvar!ak 
masa konferansı bitti, İngiliz 
Başvekili, ge~n gün konfe
ransta hükume.tin siyasetini 

izah ederek konferansın bitti
ğini bildirdi. 

Bu izahata göre, Hindistan-

tır. Hindistanm müdafaa kuv
vetleri ve dahi:i .asayişi İngiliz 
valii umumisinin elinde bulu
nacaktır. Mali iş!erde Hindis
tana kredi verilecektir. 

S z imzanıza bu ııfotı vermişsiniz 
ama, h ç te titlı dckllııniz.. Billkis hot 
tabiatlı, 9cn ve 11e7'el1 bir gcnçalniz. 
r iblAttan hoı anma111nıı. Karuıı:r.a iyi 
bl,. arkadat olablllnıi iz. Or.un için kil• 
n u olacaK kız, blr hizmetçi ,olınak
tarı :ziyade bir ar\<adllf olabllecck 
kabillyeıte olmalıdır. O:tuınuş ve 
icabıııda çalışıp luıunraıya muktedir 
bir kızla evleniniz.. 

'* OrJıangazide (A N.) B. 

hususiyeti de kürkün 
yakayı kapJamamasında g 
lüyor. 

lıirlik miizake~elerine bizi 
almamak istigen Brigan 

Mubaf azakar ve liberal fır
k alar da bu programı .kabul 
etmişlerdir. 

Fakat Hintliler bu projeden 

memnun değildirler. Bu vesile 

ile geçen gün Bombayda yapı
Jan nümayişler çok kanlı ol-
muştur. Bülün vesaiti nakliye 

durmuş, birçok lngrizler teca
vüze uğramış ve İngiliz asker-

leri halk üzerine mitrolyöz 
ateşi açmıştır. 

Bir taraf tan da Hint milli
cileri bu projeye karşı yeni 

bir faaliyet programı tesbit 
etmi~lerdir. Şiıiıdilik bu .prog· 
ramı gizli tutuyorlar. 

Siz evinWle ~eyin yerli yerinde 
olmasını, i9ler!n yolunda gltmulnl •
teıı nJz. Akşam eve dönüp te eviniı.1 
k .. rma l orışık, Jıertcyl nJtüıt görürse
niz nevmit o!ur, .:lnlrlen1rıini:ı. Binaena
leyh ılz.e ev kadını bir kız. lıhımdır. 
Siı kazanma kıablUyetinl halu:niz. Ka· 
nnı:r.a lstedikleri;.l temin edeblltnin::ı. 
Bu itibarla evlUık Jıayatınızda m~'ut 
<habillralnlz.. .. 

fstanbulda 37 N. 
Siz, kadınların her emre itaat edM 

bir mahlük olmasına taraftar11nız.. Ötcr
ılnlz ki evll\Ude, a'.aln Jallkmilalla reç.lıı. 
Karınızın hiçbir ınnııunu Hirreıaeui
nİ'z.. Fakat ~ze kaı-.ı relmcmek .-me, 
evlıllik lı~ahnııda kedırun rolD fe)k 
mii'.'ılm olınıyacaktır. Saade iniz daha 
slyııde alzln hattı iıarelceUnlze ltaf!ıdır. 
Onun için naeıl ltlr lredanla ev:enmealz 
Jbılll J'eldlflnl -'1leaıekt"n .!yade, aiu 
daha mun11f vo:..-daha geçimli -0Inaaaıza 
tawalye et•ek dofru olur. 

Hanımt~gu 

ağa?.. Biz yalan mı söyliyece- Hayri B., ellerile ipret ya- Hayri bey sokak üstündeki 
gJz, gelme i, ge me ı... 15• para , 'Sessızc · 6 d 1 d. ı k · e '&Ordu· cumbalı odaya erirdi, pencere-
terseniz girip arayın ... Mahalle- - Gittiler mi? ye yaklaştı, cumbadan baflnı 

r Karile.rirniz-e 
istenilen cwapların çab9 

veriiebiJmesi için SON POSTA 
ya mektup gönderen karilerfca" 
müracaatlanmn tsaUük ettJil 
mueJeyi zarfın ..iiurine ya
maıan lbnodı?' • 

Meeda ffllllamteyn, f otqt
af, bilme.ce, kari şikiydf, 
çok çocuklu, vesaire kayıtlan 
btediğimiz; kolayhğı temla 
edecek işaretlcr.dir. Ru nokta
nın ihnıal e-dilmeme.si yine 
..Wllerimi:ıio menfaati Üdiza
ı;ıdır. Tavsiyemizin nnan d' 
.kate oılınmasıuı bas,atan ri 
ederiz. 

H:ıyri Bey: 

İ:BİMiZ 
Adam b mm yü:ıüme bütün 

dikkatile bakıyordu. Karan-
.Qn1ara: 

... ye gelir de eve aelmez... O- Yanına yaklaştım, yavaı •esle: uzattı. Biz eıikte duruyorduk. 
~ _ Bilmem? dedim. Karanhkta annemin soluk ~r 8

••• Arka<lııflarından birile Sonra, olanı hiteni anlatbm. soluğa nefes aldığını duyuyor-
!Ptmiftirl Beni eğilerek dialiyen Hayri dum. Şüphesiz hayatının .en 

Bekçi sesini çıkarmadı, üçü Bey doğruldu. Bir elinin iki bcyacanlı saniyelerini yqıyor· 

- Bekliyorlar r detfi. 
Sonra: 
- Ya benim eve gelnıe 

lteldi1oriar, yahut evi bAıMi-.-: 
Annem iki avucunu da, 
beyu kesilen yüzüne kapadı: Lkta parlıyan gözlerinin -yü

kiime birer iğne gibi batbğını 
lıissediyor-Oum. 

Arkasından iki gölge daha 
l'eyda °'du. 8Ui bekçi, ~ki 
tle polisti. 

- Gelmemiş daha... dedi. 
Bekçi itiraf etti: 
- Geldi galiba... Ben onu 

-ak~em üstü mahallede girdüm. 
Ben hemen ba~am1 kapıdan 

uzatfim, belcçiyi p.ayJadıDl! 
UtanDllyor Rl""111 

de uzaklqı.lar. parmağile çenesini sıktı, k"f- du. Birçolc llüyük bialeriu aJ. Kapıyı yavaşça kapadım Jarmı çattı; yüzü kızarmıya hada ç-rpınayordu: Koc.asma 
ve hemen' İçeriye .koşhtm. b11Jlamışb. muhabbeti, menf atleri, hay· 
Hayri bey ve annem ayağa Odadan -dışan ~ıktı. Ne ya- siyeti, hü '8a bütün saFıdet. .• 
kalkmışlardı. Yüzleri çok tenk- pacağmı anlamak merakile an- Hayri Bey pencereden uzak-
.Gıdi: J nem ve b D de .kınclisini takip Jaşb. l.ebar "iiteki "41• 

- Oqlar, d... ettik. _..__,.,...'"'dik. 

- Basarlar mı ? 
Hayri B. b:ışile tasdik 
Ben, h men ahldrm : 
- E, öyleyse hemen s 
H.ıyri B.: 
- Sık'9Pacağım J dedi 

• 
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vETAR.KATLE on Posta'nın -j-S ine mala r 
_..,__B_ı_· ı_m_e __ c_e_s_i_,_ -1--------------r 

Bektaşilerin İnandığı Efsane Ve Hıra/ elerden 
Bazıları: Ayağa Kalkan, Çocuk Doğurtan, 
Selam Veren /(aya/ar, Göbek Taşının Manası j 

Zikri 
3 - Mucur - Hacı Bektaş · dise istinaden 

yolu üzerinde Beştaş nami:e bir kitap yaz
birtakım taşların pirin işareti 
üzerine lisana gelerek müna
zaunfih bir madde hakkın-

mış~r. Bu kitap 
bilahare biitün 

Rumelideki Bek-da şehadet etf ğini :rh•ayet 
.ec.er;er. Bu yoldan geçen Bek- taşi tekkeleri 
taş"'er hayvan üzerinde iseler arasında taam
taş yanında derhal hayvandan müm etmiş ve 
inerler ve ondan sonra kasa- birçok şahıslar 
baya kadar olan bir saatlik Tahir beyi gör
mesafeyi ayakla katederlerdi. 

4 - Pirin hışmile zama- mek üzere ta 
nında toprağa münkalip olan 
bir veya birkaç tarla mah
sulünün hiılii mütehaccir 'bir 
tekilde bu:unduğuna kanidir
ler. 

5 - "Ürgüp,, kazası da
hilinde bir dağdan çıkarılıp 
Hacı Bektaş taşı ismi verilen 
kayanın pirin halgamından 
husule geldiğini rivayet 
ederler. Bektaşi dervişlerinin 
göbekleri üzerinde taşıdıkları 

Manastıra ka

dar gelmiştir. 

Halbuki Tahir 

beyin Bektaşi

likle hiçbir ala

kası yoktur. 
Bu da gösteri

yor ki Bekta-

şiler kendi mez

heplerine pek 
teslim taşı bu taştan yapıl- sathi bir tarz-
makta idi. da vakıftırlar. 

20 Yazan: 

6 - Akpınar namındaki 
~eşmenin şifabahş bir tesiri (Arkası var) bir !vfevlevi müridi istigrak halinde 
haiz olduğu ve mukaddes bu- =R • • . o 

lunduğu kanaatindedirler. esmznızı zze 
7 - Hacı Bektaşı Velinin S • 'T' b • f • • • 

Gönderiniz, 
Okuyalım türbesi dahilindeki çile höc- ıze 1. a ıa ınızz 

resinin kapısında bir kemer ) 
•ardır. Bu kemerin üzerinde 
aa!lanan ve zaman ile bazı 

Resimden tabi:ıtlniı.I Uğrenmck lııter

ııcnlr. b ' z:c bir Fotoğraf gönde rfnlx. 
Fakat mütchaıısısımn: müta'caınn<la ha· 

tarafları aşınan taşın çocuk taya düşmemek için gönd~rilen rc11min 
doğurtma kabiliyetini bahşet- mümkün olduğu kadar tııbii bir poı.da 

k çekilmlt olm:ııana iUna cdiuiı.. 
tiğine mute ittirler. * 

8 - Hacı Bektaş nahiye- Rcaimlcrlnden tablatlerinl Sğrcnmek 
sinde çıkan tuzun pir tara- t.llyen aşağıdaki karllerimb: hakkında 

mütehaıısıı;ımızın miltaleıısııu yauyoruı.: 
fında şu suretle keşfedil- )/... 

diğini hikaye ederler: Hacı Adanada P. oğlu Y. b'!g: 
Bektaş bir gün Tuz köyü Hassas ve ha
tesmiye olunan mahalden ge-

tırşinast r. Ha
yali mevzular
la kadm ma-

' 
ceralarile fazla 
ala ka dar d ı r, 
rikkati kolay-

çerken yerlaer tarafından ye
meğe davet edilmiş, yediği 
biltün yemeklerin tuzsuz oldu
ğunu görünce bunun sebebini 
ıormuş, ev sahipleri köyde 
tuz bulmak mümkün olmadığı 

i cevabını vermişler. Hacı Bek- lıkla tahrik o
i taş onlan bugün tuz çıkarılan lunabilir, ça

mahalle götürerek asasını yere huk mütehey
vurmuş ve "burasını kazınız yiç olur, zarif 
tuz bulaca"=sınız,, demiş. Bu- eşyaya, bedii menazıra za.~ 
s lkü tu.ı madeni bu suretle vardır. İntizamı sever, üzüntü-
1ıı.eşfedilmi.., imiş. ye mihnet ve meşekkate ta-

( Bektaşiler arasında bunlara hammül edemez, küçük bir 
mümasil daha birçok efsaneler muameleden azap ve ıstırap 

• Tardır. Bu itikadatın son zaman- duyar. 
tara kadar yaşaması Bektaşilerin * 
nekadar cahil olduğunu göste- Agdında Cerr;al B. Mutavazı, 
ren en bahir bir delildir. Halta samimi ve mü-
bazı yerlerde Bektaşi mensup- samahakardır. 
lan kendi mezheplerinin esaslı Fiil ve hare-
akidclerine bile vakıf değildir- ketlerinde sa-
Jer. Kendisine üluhiyet atfet- delik ve tabii-
tiklcri Aliyi bile tanımaz- lik vardır. Ça-
lar. Bu cehlin diğer bir misa!i · lışmaktan yıl-
atideki vak'ada da aynen gö-- maz, mesleğine 
rünmektedir: ve rüfekasına 

Eski Bursa meb'usu ve sadıktır. Boğa-
( Osmanlı müellifleri ) sahibi nnı sever. Eğ-
Tahir bey merhum vaktile ... ıenceyı ihmal ve vehim ile 
Manastırda refiklerinden bir huzurunu ihlal etmez. Keder
Bcktaşiye Alinin meziyet )erini derhal belli eder. Oldu
lcrini ispat için yüz on (*) ha- ğu gibi görünür. İşlerine hile 

[*] (Ali) Epçct hcııabllc ııo edu. ve fesat karıştırmaz. Ameli 

işlerde daha ziyade muvaffak 
olur. .. 

Semiha Hanım: Zeki has
sas ve işgüzar
dır.Ahpaplarile 
geçimsizlik yap
maz. Muhit ve 
muhatabına iyi 
kalpli bir ka
dın hissini tel
kin eder.Yuva
sına düşkün

C: ür. Ev ve el 
işlerile alaka
dar olur. Baş

~alarma 
dişe eder. 

yar olmaktan en
Müsrif değildir. .. 

F. M. beg: Samimi, 
vazı ve şakacı
dır, neşesını, 

nadiren zayi 
eder ve muhi
tini istifade 

ettirir, müsama· 
bati boldur. 
Hayatın hadi
selerine daha 
ziyade mizahla 

mukabele et- · 

muta-

mek ister. Ho'isohbeltir. 
lunduğu yeri sıkmaz, bilakis 
aranır. Çabuk dost olur, so
kulgnndır, işini güzellikle yap
tırmasını ve kendisini sevdir-

mesini bilir. Giri!İn, müteşebbis 
ve işgüzardır. 

* Realm rCiııderen hım karllcrlmlz, 
müt~hauıaımıı.ın cevabı ıecikllA'I için 
ııabırııızlanıyor ve mektup röndercrck 
fo oirafilerlnln akl~tinJ öğrenmek is
tiyorlar. Bu fototrafiler intişar edecek
tir. Bu huııwıt:ı mllııtulh elmalannı rica 
ederlı.. 

Halledilen Bilmecemiz 

.. 
Iskende i Kab-

rini Arıyorlar 
Kahire ( Hususi ) - Son 

keşfiyat Türle müzesine Sayda-

dan getirilen ve ( lahdi isken· 
der ) denilen kıymetli mezarın 

lskendere ait olmadığı iddia
sını meydana çıkarmıştır. 

Şimdi, Iskenderiyede Berdis 
caddesinde İskenderin asıl 
mezarı aranmaktadır. Mısır 

hükümeti bu civarda birçok 

evleri istimlak ederek hafri
yata başlamış ve 19 metre 

kadar tahte'iirz hafriyat yapıl
mıştır. Şu günlerde İskenderin 
asıl lahdinin bulunacağı tahmio 
olunmaktaJır. 

Kıptiler Ve Mısırlılar 
İskenderiye (Hususi) - Dün 

Kıptilerin patrigi lskenderiye 
şeyhülulemasını ziyaret ederek 
kendisine Habeşistandan aldığı 
kıymetli bir lesbih ile bir 
altın halka hediye etmjştir. 

Güzellik 
Münakaşalarına 

Dair 
( Baş ta ~ fı l inci sayfada ) 

Güzellik müsabakaları dün
yanın hiçbir yerinde milli bir 

mesele olmamıştır. Gene dün· 
yanın hiçbir yerinde güzellik 

müsabakasına iştirak eden kız
lar o memleket\n en güzel kızı 

addedilmernişlir. Bu müsaba
kalar birer eğlencedir ve 

bizden maada herkes işin ala
yındadır. 

İşte size bir resim. Bu res
min sahibi olan kız · iki sene 

evvel dünya gUzeli ilan edil
miştir. Rica ederiz, bu kıza bir 

bakınız. Bu kız dünyanın en 
güzel kız1 addedilebilir mi? 

Hatta bizim bu seneki güzelle 
bile kıyas edilebilir mi? 

Ohalde bir ticaret işi ol
maktan başka bir manası 

olmıyan ve bir eğlenceden 
ibaret bulunan bir müsabakayı 

milli bir mesele addetmek 
gülünç birşeydir. Bu gülünç 
mevkie düşmekten kendimizi 
korumalıyız. 

Fransız sinema yıldızlarının en güz.el, en şık ve en parlağı ve 
(ŞEFKAT) filminin unutulmaz mübdiası. 

MARCEL E CHANTAL 
Birçok müstesna artistlerin iştirakile önümüzdeki çarşambadan itibaren 

1 

ELEK 1 E 1 
Fransızca söı.lü filimlerin en güzeli olnn 

B Ü T 0 N H A Y A T I ' nın 
frci romanını ~ııJataraktır. 

Genç Kızlar 

AV 
olmamakla rnütees~ if hu1ıınuyor:ıanız 

GLORYA SiNEMASINA 
gidip "MISS A VRUl'A" nın hlkliyc 'nl 

GÜZELLiK KIRALİÇASI 
rYl.~ı""'91~~"'-Sl:l~r'I filminde görüp dinleyiniz -:-'1l'llln:-T.~,.,.ı 

ARTiST K S NEMASININ 
Çarşamba ı.;lnü'le kadar lrae cdcccS?i FRllZ GRUNBAUM'io yeni opcıcti 

ve GRETL THEIME.{ ve PAUL Vl.~Cl:.NTl nin temsilleri 

Ç İ K O S B A R O NE S 
ramin\ görllp dinlemek fırnhnı kaçırmak t'ldden zayiattandır. 

Haolyc.ı Türkçe ve Fransızca mükllemeler filim üzerinde husus! btr fle 
aksettirilmektedir. 
l' avetcn: Mickev Momıe golf oynamayı tercih ediyor (Canlı reıılmler) 

Bugün herkes 

ASRİ SiNEMADA 
DOLORES DEL RIO 
VİCTOR MC LAGLEN 
EDMOND LOVE 
tarafından temsil edilen 

ŞA VE ŞEREF yolunda 
Filmini görmek iııteyecektir. 

Saat 16 • 30 matinesinde 
ve suvarede 

, 1 Tiyatro Ve Sinenıalar 1 
DARÜLBEDJ\ vt TEMSİLLER 

ISTAHBUl Hfl.f.Dlml 

.::;::~. . ~~ m ~~ 
Zengin Varyete Numaralan 

F oks filmidir. - YUMUR- 1111 

ART ST K SINEMASI 
Pek yakında 

CAl>T::ı"uMMOND 
En maruf ıılrıema Artlıtl 

RONALD Colman'ı 
( SAPPF.R ) in ~•erinden muktebes 

ve en büyük uer ibdaı 

Bulldog Drumond 
Muaz:um ıı6z~(I ve şarkılı filminde 
takdim edecektir. Yemi sahne arka-

1 
daşı VILMA BANKl'nln bihakkın 
yerini tutıın unşın JOAN BENET'dlr 

CAK 
11111111 

ALK <\ZAR - Garbın gaaıplan 
ALEMDAR - Hacı Mur t ve Caz kulu 
A S R 1 - Şan ve şeref yulunda 

ARTisTIK - Çilcosbaroııea 
E11JVAL - Şeytan ın:ı.akeıl 

E.LHAMRA - Namusum için 

EKLER - Yunan tlyntro trupu 

FRANSIZ - Yunan Operdl: Leblebi 

d Horhor Aia 
GLORYA - Güzellik luraliçul 

HiLAL - (Beşllit ş) Hacı Mwaı 
H A L E - (ÜakUdlll') Çareviç 

KEMAL B. - Kııomct 

M A J 1 K - Kanlı Vcn~lk 
M E L E K - Kıılblmin ac•I 

:.:iti.ET 1'. - Naşlt B. 
Mlt.LI - Belf> ar müb rcld 

O r E R A - Oç l\faı;ke 
SÜRE.YY A - (Kadıköy) A!Jk lıtcylne• 

-~~~~ .. 1 Yerli Ziraat Alatı 
Bugün OPERA 

LILI DAMITA 

BAS BELALAR! 
filminde 

İspanyol ıarkılarllc ııeylrcUerl 
rıııved~cektlr. 

Vlctor fdc. Laglen ve Edmond 
Love iae ıılı.lcri ağlatbracak kadar 
güldlirecektir, 

tı llvcten: ?ıt:ckey Çlnde (r8rillmem~ 

canlı resimler. 

Muallimlerin Balosu 
İstanbul muallimler birliği 

muallimler için tertip ettiği 

baloyu 5 şubatta yapacaktır. 

Ankara, 25 ( H. M.) - lk· 
tısat Vekaleti yerli alatı zürra· 
iye imalini ehemmiyd]i bir 
ıurette teşvik istemektedir. 

Yerli alatı zürraiye ve bil
hassa pulluk imal edeceklere 
para ve kredi hususunda yar 
dımlar gösterilecektir. 

Dericilik Enstitüsü 
Ankara, 25 ( H. M. )- İk' 

bsat vekaleti İstanbulda bir 
dericilik enstitosu aç cakbt• 
Eııstito dericiliğimizi urileşl.İ'" 
reccktir. 

iKAMETGAHA TESLiM K A L o R İ F E İÇiN 
1'9;. ' • • .. ·~ , ' • .. -

VEZNi TEMiNATLI 

edikuieDA·YANIKLI OKKö~. ürü 
Yedikule fabrikası, Telefon lstanbul 2072 ... Elektrik Evi, Beyazıt, lstanbul Telefon lstanbul 1288 - Satie, Metro Han, Beyoğlu, ..._.___ wıu 914 
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111 KAN DALGASI 1111 
Kari Gözile 
Gördüklerimiz 11 _____ , ____ _ 

Abdülhamidin Ödü Patlamışb: 
Gençliğin Dilekleri 
Gilndüıleri vazifeye giden 

münevver kimseler geceleri 
boı vakitlerinden istifade 
etmek isterlerse de parasızlık 
hasebile bu arzulatını yerine 

Bu Sütunda Hefigün , 
'Muharriri: M. Sermel 

Fikri 
Kan İstemem, Diye Bağırdı! getiremiyorlar. Memlekette Genç1enm1zi telkik eden oır 

Türk ocağı teşltilib var. Bun- zat onlann hatıra defterlerin
lar halkın lenviri efklrı den bir 'ko'Ileksiyon vücuda 
için sık aık toplanhlar yap- getirmiş. Benim ae fı1<riıni öğ

debdebede, süsle, eğlen 
oJmadığmı çok gllıeJ ama 

Hakkı Mahfuzdur 

Sadrazam, birden yerinde 
doğruldu. Cesur bir kumandan 
gibi elini kaldırarak gür bir 
usle karakol kumandanına 
emir verdi: 

- Çabuk ukere süngü 
t.aktır .. Dairenin etrafını kuşat .. 

Zabit, vazifesinin taayyün 
etmesinden mütevellit bir meser
retle hemen dışan abldı. Sad
raıamın sesi, tekrar gürledi: 

- Mektupçu Efendi, Seras
ker Paşaya bir telgraf yaz: 
• Ermenilerin cemiyeti çoğal
makta olduğunu şimdi Zaptiye 
naueti ihtnr etti. thtiyaten 
lrir tabur asker hazır biılun-

eurunuz.." 
Sait Paıa, bu telgrafı imza 

ederken Mabeyn Başkatibin-
1.ıdcn bir telgraf geldi. 

Ermenilerin Babıiliye hücum 
edip etmedikleri ve hadise
ain ne merkezde olduğu soru
luyordu. Sait Paşa, buna da 
cavap verdi: 

., •••• Ermenilerin Babıaliye 
geldikleri sahih değildir. Ki
li.le meydanında, Kadirga li
manmda vukubulan cemiyet
lerini dağıtmak için Pajrike, 
•nrteberana hitaben yazdan 
tebliğname Zaptiye nazınna 

'Yerilip gönderildi. Patrikle mec
JiSi ruliani ve cismani uasın
'tlan birer kişinin Babıaliye 
ıelmeleri tebliğ olundu. Nazırı 
m\\şarllnileyhle Dairei askeri
yeye talimat verildi. Mücerret 
Babı.iliyi muhafaza için civarda •ir tabur kadar asker bulun
durulmasını telgrafla Serasker 
Paşaya bildirdi. ,, 

18 Eylül 31 J 
Salt 

Sultan Hamit, bu telgrafı 
aldığı zaman fena halde telaş 
etti. Herhangi şekilde olursa 
olsun, bir asker k,t'asının 
harekete gelmesini hiç muva
fık bulmuyordu. 

işe, asker kanştığı takdi~de 
mesele büyüyecek ve belkıde 
kan dökülecekti. Halbuki Sul
tan Hamit "kan,. kelimesinden 
ltkOyor ve bir damla kanın 
Avrupa gözünde koca bir 
amman kesileceğini pek ili 
biliyordu. 

Sedarete derhal cevap ve· 
ıi.ldi: " Babıill clvanna asker 
nlbohmduğu takdirde birçc k 
kitilkali mucip olacağından 
asker celbinden sarfı nazar 
olunarak vaziyetin 'Polis ve 
:uptiye marif etile idare olun
mau ve silah bedest olarak 
lalikümete karşı isyan gösteren
lerin bir " Ualii"bu hakiman.e.,, 
ile derdest edilerek asayışın 
kan dökülmeksizin iadesine 
•am mesai de bulunulması,, 
ferman buyru1uyordu. 

Sait Pap, bu ce•ap karşı
•nda ıaşırmış kamuşb. Yapı
lacak ıeyi düşünürken patrik-
haneye giden zaptiye nazın da 
telafla a'tdet etti 'Ve patriknı 
lnisita olduiônu hahane ederek 
yatak odasından çıkmadtğını 
aiylcmeklc beraber, , sokaklar
daki izdihamın da pek fazla 
oliğunu ilave etti. Artı~, 
nziyetin nekadar gergm 
ıGldup hetfeyden istitW 
11lunuyordu. Kadırga meyda-

-50- Yazan : Ziya Şakir 
nile Sultanahmctteki Erme- çekti, durdu. Elile işaret etti mak ve konferanslar vermekle renmek iÇ1'n bir n"An l>ana 

0 ·1 • ti · · uhafaza ve haykırdı: mükellef tutulmalıdır. 5"" nı er vazıye erını m defterleri, oku diye verdi. Hep-
d. ..ı ~.ı F k t Sulttın Mah - Toplanın .. Topla.nın .. Hü- Gazetelerin ilmi, fenni ve 

e ıyonanıı. a a ' - sini ba .. an sonuna kadar birer .. b ·ı 1 faret'ı kfımetin emri okunacak. ciddi yazılara daha çok yer 'il'" 
mut tur esı e ran se birer okudum. ltı·raf ederım ki 

1 b. dd" İhtilalcilerden, bir ses yük· ayırsalar olmaz mı? Gerçi ga• 
önlindeki grup ar, ır me u zetenizde bu kabil yazılar var. birçoğu beni meyus etti. Fakat 
cezir halinde hazan ilerliyor seldi : Fakat bunlar ihtiyaca kafi bir kısmı da bana çok ümitler 
ve baıan geriliyordu. - Dinlemiyoruz.. Geri.. gelmiyor. Romandan ziyade verdi. Hakikatleri göfm'iyen, 

Bnnlimn etrafında dönen Şimdi, ihtilalciler arasında bizde bu gıbi yaıılara yer hayal peşinde ömrünU ziyan 
b 1. l b · ka bir münakaşa başlamışta ı verilemez mi ? Bu \ıususa dair dolaşan Uç eş po ıs e ır ç b eden genç~erin ıdekcrlerinden 

k b k ki - Bırakın okusun.. endeni:ıi 'tenvir etmenizi rica 
jandarma, uza tan a ıtıa a ederim. Karilerinizden bana meyoSluk geldi. Ümit 
·k 'f .il! ı dı - Nemize gerek .• 
1 tı a ewyor ar · S. Cimal verenler, oldukça bayatı Rn-

Şu rl b. d 'Jllah - Dinliyelim .. 
u u ır program an • SON P0STA: Ocaklar, famıya, onu olduğu gibi gör-
1 ' ht'l~l ·ı de ne ya - Hayır dinlemiyelim .• rum o an ı ı a cı er - daha çok ve fazla çalışa· mi re alışmı• ciddi gençlerinki-

} d G - Hükümet evveli istediği- .,. 
Pacaklarmı bilmiyor ar ı. rup- bilir1er. Mtinaerecat iıak- 1erdi. 

b mizi versin.. Sonra dinleriz.. k d k 
larda, her kafadan ir ses çı- c.;.. B k 1 a i mütaleanızı da naıan Bunların iç"'ınden ı"ki tanesı'ni .-x..Vet . ahnın başını as· ·rb al h -kıyor. Geceden alınan alkoller O ı ı ara mıya ça şncagız, SPrİ•'orum. Biri, genç bir kıza 

1 d I> • tı. zengilere bastı. Kaf)annı efendim. -:r T' 
buhar oldukça, saat er en en çatıırak daha gür bir sesle ait. ~Hmem intihap llusuıunda 
ayakta !dolaşan ihtilalciler, 1lÇ- bay!.1rdı: Fuhüşla Mücadele yanıldmı"tnı? 
-lıktan Te yorgunluktan şiknyet - Llkırdıyı kesin.. Hültü- 1 

d r Meselesi ediyordu. Bu esna 8 • zap ıye metin emrini dinleyin.. Saadadet Mcbrulcc imzasile 
nazırı namına, dahiliye nazın- ihtilalcilenn en önlinde du· Adanada fuhuş talimatn"- şu tiatır!arı okUyordum: 
nın emrini tebliğ etmek için ran Hacı Nişan, bir adım da- me.si mucibince umumaneler cı Nekadar bahtiyarım ya-

b .. S t t Bey 1 k \.. · seddedilmi• ve burh.d~ki fa- bb'! E · • d k l .. ' ta ur agası .. e ve ' ha iler iyere Servet ı>eyın Y ra ı vımıı e, ar ar yagar-
k d hişe1er mahalleler içersine 

Divanyolu yo uşun an abnı yüzüne haykırdı: dağılmışlard1r. Yalnız bizim ken bile misli nadir gôriilen 
sürerek çıktı ve tümenin ön6- - Hangi hUkümetin emri- mahallede 13 hasta genç var. tltif liır bahar lezzeti var. 
nü işgal "eden grupa doğru ni dinliyelim.. Biz böyle lın- Gençlerin bu tabii ihtiyatı Babamla a'l'ınem, kar'deşlerim, 
yürüdü. Nal seslerini işiten kümet istemiyoruz. l3iz ada- kendilerine çok pahalıya ma1o- ömrumu bana bahüyar 1:>ir 
Ermeniler, derhal kendilerini 1et istiyoruz.. Hürriyet isti- luyor. Buna bir çare bulu- düğün evi yaptılar. 
toplamış ve vaziyet afmı~~ardı. yonız.. Bizi hür yaşatacak bir namaz mı? Ta küçüklüğümdenberi, b~n-

s B E ;:ı..ı.nn· ö t ·sti Aclana • Kasap Bekir mahalle1lnde d ki h l J h b' • t tJ ervet ey, rmenuc - yu. ı yoruz.. e n ıra arın er ırı, a ı 
nünenge1iı ge1mez atinin ~aşını (Arka11 ~r) M. Masta!!!.._ ... bir hikayeciğe mevzu olabilir. 

ki A 1 ı y 1 k Kuıların bile altın kafesler Çok Çocu u i e .erre a~ı aca :;~~üldıı~~~~~~· .. ::~~.:;!~ 
..J d 1 la. f d E • • ~ rum. Ufak bir hastalık geçir-Da~a Yaraımın an Sılİ a e ınız r sem, kendilerini çiçeklerin et-r·~ I " rafında dolaşan beyaz kanatlı 

{..... \ 

Hıfzıssıhha . kanunile çok ı Yemenli Selim B. ve reflka11 milfallllinde, -S5 numarada 
çocuklu ailelere yapılacak para Rejina H. Çocuklan: Sara, Mübadil Kilim Ef. ve refikası 
yar<lımından i;t•fade etmek Vitjini, Fani, Lelika, Furtune, Mümine H. ÇOC'1klan: Şük
için bize resimlerini glSnderen Raşel Hammtar. ran, Nazmi, Hanife, Fatma, 
aile gruplarım dercediyoruz: 4 - Ankara, Keçiören C!e- Hatçe, F erilia H. ve ~f. Ier. 

1 - Bartı:tda, Yukançarşı, vizli mahalleli 2 t ihumaratla 7 - 'kasım paşa, Sahaf 'Mus-

'Zarif mahluklar gibi görürdüm. 
Onların sayesinde insanlara ve 
insanlığa muhabbet nıhumun 
üstilnde bir meş'ale oldu. Bu 
sayede ben insanları sevdim, 
insanlar da beni sevdi. Beni 
bir kere incitmediler ki incit
mek ne demek olduğunu bile
yim 1 

Orta mektep, Lise arkadaş· 
}arım, beni ahştirdıkları mut)is 
tablatt~n dolayı kardeşleriM
den, ab?alanmdan yüksek tutfu
lar. Ah benim sevgili anneci
ğim, sen be.nim nekadar çok 
iyilik1ere alafbnn19bn. 

* Şimdi arbk bana e.Wen'iınck
ten bahsediyorlar. Evet ev
hnmek, vakıa en nihayet mu
kadder birşeydir. Lakin an
neciğim, ben kendi evimizin 
ahengini f)OUin cihanın saadtt
lerinin üstünde bilitim. Efer 
ona zerre kattar halel gelirse 
yahut bu saadet yılohrsa 
biz o zaman ailece ne ,.p.. 
nz? Hayır anneciğim ben Ha-

. vai bir kız değilim. Helfllyi 
olduğu gibi görüyor, aıYİ;b-
rum. 

Siz IS'eni hiçbir zaman ol-
mry acak fCYf~r pışinden koş
mıya a1ııştırm'idmız. Beni tec
rillSeli, görgü~, ciddi bir kız 
!!_Rhnlz, l:>en attık, saa~e~in 

Sizlerin, benim uğurumda 
ettiğiniz emeJCJerle, melde 
rimiiin verdikleri ciddi 
giler ba'na dünyayı, 
vidanı gösterdi . 

lnsanlann nelladar 
iyiliklere kabiliyeti old• 
öğrendim. Kendi ruhumu siıd 
sizin rchdnuzu kendimde 
dum, 

Hayat evet, bir h&kil 
tir, bir hayal değil. oa 
kanunlannı, onun cez .......... 
mükafalannı ben bir lr·aftl~ 
da bile gördüm. Hayatı bit 
ce ieavrarnamış erkeklerle 
nim evlenmekliğimin Unl 
var mıdır? 

• Evet limür seyahatimle 
tida büyüklerimizi kaybetib 
zaruri olduğunu da bitirim. 
zaman yalnız kalmak feld 
varsa da biyatımızı ulu 
mezada mı çıkarmak lhlm 
Evlenmek etkelde o\a 
müşterek bir hayat aeyaha 
dir ki buna doğruluk, ama 
veçhile doğnımk en lbllllbllC 
bir şarthr. O bayat eğer Gmlll't .. 

dan gelen her acılıtr 
miye muktedir değilse, o ar 
d&flıktan fayda umulmaz. 

Ey yarman genç eıık 
Acaba senin kolan tiayır 
bir fedakar kııın a~l'ftftl• 

taşıyacak kadar kuvvetli, e 
niyetli mi? Hususile ey ge 
senin vicdanın, dünyanın ba 
vazifelerini aşktan, muh9" 
~n daha mukaddes, 
yüksek hıtabiliyor mu? 

Eğer evet diyorsan ve 1> 
fara imanın sarsılmıyacak 
recede ~ağlamsa, istersen Çil 
ol, isterse paran pulun oı-~ır 
sın; ben seni balitiyar ed • 
Çtmkü benim itikadım e,wn..., 
mirde dilnyanın emrettiği 
zifeleri ifa etmektir. 

O ı.aman seninle, batta 
yan mesala lstanbul suruaırıı
haricinde, tek bir 
paylaşaiwk bir geıinti yat) 
avuçlarımızın iç.inden ha 
f>ir çeşmede ıu içmet 
dünyanın en zevkli bir ~ 
tisi, en böıtık bir ...... 
olur." .. 

Bir f de,ikalıhmn 
Cla ıonra o:tnlnz 

Yeni Neşrigot ---·----·---Sylvesb e Bonnard'ın 
cinayeti 

Anatole F ·ance'ın bu mac 
bur ve \.'.O!: gü .. el rcmanı tl'!aua 
bir fü,anla tcrcemc edilcftk 
neşrol.mmu9hır. Satış merJn.11 
lkbal <kitaphüe_idir. -------

Oskbltar 
Hale Sınema'Smda 

GECE EKSPRESi 
Müııessili: Harri • lrc-hveci kltip oğlu lbrahim mütekait yüzbaşı M. _ l Şakir libittin camii imamı Ha

Ef. va.ıntasile Dabaz cğ'lu Ah- B. ve refikası Necibe H. Ço- fız kadri B. •e refikası Ayşe 
-met Ef. ailesi. cuklan - Fahreffin, Hayrettin, H., çocukları: Vedia Yaşar, B1iyük Ve İyi Meyva 

~_..,!ıs.o_.,... 

2 - Kulckapısı, Yazıcı so- Nadir, Nafite, Zakir, Glllsnm, Emine Mahmure, Halide, ro-
kak 21 ııumaradP Yani Alek- Ferihe H. ve-Ef. ler. tu"hat, Htieyio Nusrat, Bedri 

.-andridi Ef. ve refikası Ma- 5 - Uz nköpi11, Şchsllvar H. ve Efendiler. 
dahi Vasiliki. Çocunlar : Sofiya, B. mahat!esi, Börekçi Bohbr 8 - Kumkapı1 Kadirga 
Varvara, Katina, Pandeli, Ya- Ef. ve rt:fikası Madam Bobora: caddesi 142 numarada Parnak 
naki, P~lihrt>ı'li H. ve Efendiler. Çoculdoirı: Salamon, Çiotil, Ef. •e refikası Madam Sira\\uı. 

3 - Galatada, Kap1içi Fran- lsrail, ooliso, Perli, Sara H. Çocukları: Aram, Maronye, Snr
sız Senbenua mektebi kup- ve Ef. leı. pik, Manok. Aııavni, Kcvork, 
ıında Cevat B. aparbmaw 6 - Kartal, Harcqanlık l Berçanik, Afop H. Ye Ef. lcr. 

Ağaçlarınw bocelderin tahribabnClan kürtanntz. 
için kq mcmminde ağaçfaftmzı 

'f'O-Zlll 
ile )?1raytma• 'En -marruıp daman ttriRİtt!fr. Bır pD•kttrfeç 'ile yapr-'Ma 

af açlar !liaah11en 11kan '" 

Kutusu 1 liradır. ._he dcpoıu Slr'kccldc Rora .. ncıfln 1ia 'ftacla 

rogeri sanbral· do--iyandir Niv1cnJnT ~k~m81tJcfia. 
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Şeker hastalarına ve diyabetik olanlara büyük müjde! m• 
Hasan Gluten Ekmekleri 

Hergün taze olarak istihzar olunmaktadır. Beynelmilel son etıbba kongresinin şeker has
talarına gıda olarak kabul eylediği esas ve formül üzere yapılmış olduğunu ve terkibinde 
yüzde 60 miktarında saf Gluten mevcut olduğunu müsaddak meşhur kimyagerlerin raporu
nu havıdir. Avrupanın terkibi meçhul Gluten müstahzaratına her cihetçe faik bir nefaset 

ve mükemmeliyettedir. Meşahiri etıbba tarafından tavsiye edilmektedir. Paketi 40 kurn~a. 
Hasan ecza deposu, toptancılara tenzilat 

RA1\1AZAN AYINA MAHSUS 
Galatada Karaköyde börekçi fırını ittisalinde büyük mahallebicinin üstünde 

• 
1 

BÜYÜK ELBiSE FAB RIKASI 
En mükemmel kumaşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz 

biçimde imal edilmiş zengin ve mütenevvi çeşitlerde müntehap elbiseler 
muhterem müşterilerinin enzarı istifadelerine arzeder : 

Erkeklere Mahsus Lacivert siyah v. s. renklerde 

Kostümler 181/2 Lira 

n J ••t 251/
2 

Hanımlara Mahsus rarueSU er Muhtelif renklerde Gabardin 

Trençkotlar 171 
/ '} 

Duvetin 161/. 
Mantoları ~ 

Me.,hur Mandelberg mar 
ka Empermeabilize gabardin 

Pardesüler 291/2 
Müflon ile Mandelberg 

371
/2 Ç O C U k 6 lindan 

İngiliz biçimi kumaşlardan Elbiseleri itibaren 

Pardesüler 

Pardesüler 221 
/ 2 Ayni zamanda erkeklere mahsus 

gayet şık pardesüler ve kostümler 
ile Hanımlara mahsus mantolar v< 
ipekli muşambaların müntahap 
ve mütenevvi çeşitleri de vardır. 

TOPTAN FiATINA PERAKENDE SATIŞ - TEDİYATTA BÜYÜK TESHILAT 

KURTULUŞ 
Fenni biçki ve dikif dersanesi 
Maarif vekaletinden mur addak 

Müdiresi: Madam Papazgan 
Haftanın dört günü öğleden sonra 
üç aaat Fransız usulile fenni biçki 
llersi bil'amel tedris edilir. Üç ay 
ıarfında ehliyetini iapata muvaf
fak olur ve Maarif müdüriyetin-

• tlen muaaddak diploma itası ile 

\ 

ikmali tahsil ettirilir. 
Elyevm mevct•t talebeler devri tedrlıi-
7..Jerlnl ikmal ve diploma alm.ak lizere-
4irler. Bu HDeden itibaren yeni tedrl
uta bq)anacatından tlmdlden talebe 
bydına bqlarunıtbr. Adree ı Ferikıiy, 
Tepeu.tU tramvay caddealnde No. 116 

P AP AZY AN AP ARTIMANI 

SATILIK HANE 
Şişlide Bulgar çarşısında 

KiiJthane caddesinde 88 nu
maralı her türlü konforu havi 
Qç kat, on oda, haman ve 
fevkalade manz.aralı ve bah
çeli, yağlı boyalı mükemmel 
bir ev aatıhkbr. Görmek için 
pertembe ve cumadan maada 
hergiln saat 1 O dan 12 ye ka
dar derunundakilere milracaa 

ZAYi - 21-1-31 tarihin
de tatbik imzamı kaybettim. 
Yenisini yaptıracağım. Eskisinin 
lıükmü yoktur. 

Gilmrük komisyoncusu 103 
numaral karne sahibi 

Caker 

Dotum ve kadın haatahklan 
mütehaasısı 

DOKTOR 

RIZA ENVER 
Caialof lu Emniyet aandıfı kartı11 

No. 37 • Tel. lat. 2683 

• 

ERLi MALLAR Deposu 

Bursalı Mustafa F abri 

SIRF BURSA iPEKLiLERi 
üzerine, envai zarif kumaşlar 

Bursa fabrika fiatına 
aablmaktadar. 

Merkezi: Mahmutpafa Kefeli 
Han albnda · No. 216. Şubesi: 
Beyotlunda latikW cadduinde 
enedik ıokatı kartısında N. 41 

koMprimelcri 
abnakla de-MI tr.skin olunabilir. 

, Y almz lonNzl IMandırollu baldld ,,..,,,,. .. 
embal&Jma dllrkat ve bu markayı aamırrca 
talep ecUnb. 

Büyük tayyare 
piyankosu 

Yeni 
Tertip 

Başlıyor 
~ (1) İNCİ KEŞİDE 

11 ŞUBAT 1931 
Yeni planda 3 ve 6 ıncı keşidelerde bilyiik ikramiyeler 

ve ayrıca Amorti vardır. 
3 ÜNCÜ KEŞİDEDE 100,000 LİRALIK BÜYÜK iKRAMiYE 

KONULMAK SURETİLE TERTİP ÜÇER KF.ŞIDELIK iKi 
KISMA AYRILMIŞ Gfl BiR ŞEKİL ALMIŞTIR 

Mükafatlar ketide ıırasile: 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 ve 

100,000 Liradır 
ÇOK ZENGiN OLAN YENi PLANI TALEP EDiNiZ. 

Biletlerin aablmaaına batlumıtt1r. 

Türkiye 

iMAR 
Türk Anonim Sirketi 

'erma) e i: ] ,000,000 Türk Lirası 
Yol, köprü vesair intaat işleri sigo_rta ve bilcümle banka 

muamelab. Yenipostahane arkasında Aşır Efendi caddesinde 
12-14 No. Telefon: ist. 24528 ve 24529, Telgraf: İ5tanbul-imar 

İstanbul Tramvay Şirketi 

Evkat Tarifesi 
1931 senesi kanunusaninin 20 inci gününden 

itibaren Ramazan servisi 

" 
" ~-

> 
~ 
~ 
111 
'< 

" ~-

Birinci Son 
No. Hutut Hareket Fasıla Hareket Hareket 

1 O Şişli-Tilnel ı Şişliden - Tünele 3,6 6,36 24,14 
Tünelden - Şişliye 9 7,02 24,38 

1 1 Kurtulu.J ı Kurtuluştan - Tünele 30 21,12 23,30 
Tünel Tünelden - Kurtuluşa 

" 21,30 24,00 

12 Harbiye ı Harbiyeden - Fatihe t: 6,09 1,30 " 
Fatih Fatihten - Harbiyeye ·~ 6,21 1,30 

15 Taksim ı Taksimden-Sirkeciye 4,~ 7,10 20,05 
Sirkeci sirkeciden-Taksime 7 7,35 20,30 

16 Maç k a-ı Maçkadan-Beyazıtı 6,14 6,40 1,36 
Beyazıt Beyazıttan-Maçkaya . 24 6,33 1,35 

18 Taksim- ı Taksimden-Fatihe 15 7,30 18,30 
Fatih Fatihten-Taksime 30 8,16 19,16 

19 Kurlu luş-ı Kurtuluştan - Beyazıta 5,10 6,40 21,03 
Beyazıt Beyazıttan-Kurtuluşa 18 7,30 21,53 

Beşik taştan - Bebeğe 6,01 
Beşiktaştan - Eminönüne 6,26 
Bebekten - Eminönüne 8 6,30 21,59 

22 ~bek - Eminönü Eminönünden - Bebeğe 16 6,45 22,42 
Bebekten - Karaköye 45 22,25 24,40 
Karaköyden - Bebeğe 

" 23,IO 1,30 
Bebekten - Beşiktaşa 2,05 

23 0 k- ı Ortaköyden - Aksaraya 10,16 6,06 20,44 
rta oy-Akaaray 

Aksaraydan - Ortaköye 19 6,45 21,30 

24 Ortaköy ı Ortaköyden - Fatih• 50 21,03 24,11 
Falih Fatihten - Ortaköye " 21,53 1,01 

34 Betiktaı - Falih 
ı Beşiktaştan - Fatihe 7,11 7,00 24,30 

Fatihten - Beşiktaşa 15,30 7,46 ] '14 

Aksaraydan - Topkapıy• 6,12 

32 Topkapı-
Topkapıdan - Sirkeciye 6,10 6,33 24,33 
Sirkeciden - Topkapıya 17,24 7,09 1,09 Sirkeci 
T opkapıdan - Aksaraya 1,45 

Aksaraydan-Y edikuleye 5,08 
Y edikuleden-Sirkeciye 6,11 6,33 24,20 

33 Yedikule 
Sirkeci Sirkeciden-Y edikuleye 14,27 7,13 1,00 

Yedikuleden-Aksaraya 1,40 

Aksaraydan Edirnekapıya 60,4 

37 Edimekapı-
Edirnekapıdan Sirkeciye 7, 13 6,30 24,24 
Sirkeciden -Edirnekapıya17,33 7,03 24,57 
Edimekapından - Aksaraya 1,30 

Kadıköy iskele 
ÜZERiNDEKi DANS SALONU 

Türkiye ve Avrupada vermiş olduğu büyük konserlerle umu
mun takdirini kazanmış olan Macar Madam Şiplesin riyaseti al
tında beş kişilik bir caz tnkımile hergün saat 18 den bire, 
ve cuma günleri de 14 ten birt: kadar kışlık proırramlarına devam 

etmekte olduğunu muhterem müşterilerimize arz ve 
teşriflerini temenni eylerim efendim. 

Müdür ve müstecir: Hüseyin 

TÜRKLER iÇİN 
Kolaylıkla 

ALMANCA öGRENME USULÜ 
Mlielllflerl ı 

HERMANN SANDER 
Alman liınnı mütehal!lıs ve 

mualllmi 
Sene 1930 

TAHSiN ABDİ 
l:r.mlr erkek lise.si Almanca 

muallimi 

1 Ciltte 3 Kısım Fiatı 250 Kr. 
İstanbulda Hüsnütabiat matbaasından arayınız 

w 
Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 

Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 
YENIPOSTANE KARŞISINDKi 

AL TiNCi NOTER 
DAİRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksınız 
P-otestolar misli görülmemi bir aüratle ider •• 

«anunusani26 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata köprÜ 
Başı B. 2362 .Şube acenteııi: Sir
keci Mühürdar zade hanı 1. 2740 

' Ayvalık Sürat Postası 
(Mersin) vapuru 27 Kanunu

sani salı 17 de Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkale, Küçük
kuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığa kalkacak dönüşte 
Altınoluğa da uğnyacaktır . 

Trabzon Birinci postası 
ile Karabiga ve Bandırma 

aralık postaları iş'arı ı:Llre 
kadar yapılmıyacakbr. 

inceSaz Heyeti 
7 Kişiden müteşekkil 

Kemani şehir Haydar Bey 
idaresinde giizide bir heyet 
tarafından ramazan geceleri 
Sirkecide Osmaniye otelinin 
altındaki İzmir askeri kıraa· 
tanl sinde her akşam icraya 

.ı lıenk edilmektedir. Muhterem 
miişteril<>rimize maalillihar 
ilan olunur. Ömer Lütfü 

1.: 

~ 
I 

KAPLANLI 

fRH DlAÖAZA 
egoğlu istiklal caddesi 
Panaıga kilisesi bitişilindtJ 

No. 22, Telefen ı BoyoA'lu ttl8 

Miltenevvi kürk çeşitleri
miz Kürkçil hanındaıı ye 

Be) oğlu mağazalarından ucuz 
olarak depo fiatına satılır . 

Bir tecrübe kafidir. 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve ıülue 

haıtahklar mlltehassw. 
Cumadan maada her g6a 

saat 1 O dan 6 ya kad• 
hasta kabul edilir. 
dres Ankara caddesi No. 

Telefon Is bul sm 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr.M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRIY ATI 
MUALLI MLE RINDEN 
Dahili, e intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres: Babıali caddeai 
vilayet karşısı 15 No. 
Muayenehane: Telefon l.t-W mJ 
lkamctgAhı ı ,. • 123, 

so POSTA 
Yevmi, Sly11St, Hava;lls ve H~k gaut• -!dare: l&tanbul, Nuruoınaaııl7e 

Şeref soka,lı 35 - J/ 

Tel '?n· lstanbul - 2n 
Poıl.:ı kutusu : IBtanb.ıl - 741 
Tdı:.ıf : lstanbul SON POSTA 

ABONE FIATI 
T()RKJYE EC?fl!B1 

1400 kr. 
750 .. 

400 " 
ıso ,, 

1 Sene 
6 Ay 

J " 
J H 

1700 kr. 
1400 .. 
10 .. 
sut .. 

Gelen evrak ıerl verllnıoı. 
lJAıı)ardan nıeıull t alı 1 •iL 

-

Mes'ul Müdür: Halit BaJırl 


